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 (.سداسلااملناِهُج الدِّراِسيَُّة، كتاُب التَّوِحيد، املستوى ) العنوان:
ِتاااراا لِمِنااِهِج الدِّراِسايَّة ك املِمَعاة العر يَّاة  نُبَذٌة ُمختَصرة: ِِ ْا يَّاُة تَاِذاِذًباا  ِِ تُعَتبَاُر هذه املاادَّ  الِعم

ْهي ُمَقسٌَِّة عمى ِب،  َُوجََّذِة لِمطُّّلا
ِن هذه املادَّ  ما  السُّعودَّة امل ِِ ِْمن ِض اٍت،  َتصُّ يَ ِعدَّ  ُمسَتًو

ٌة يت  ارنَاا  ع ار  ) َِ ا ْهااي ُمقسَّ َ  عمياا  12ِ ِدراَساِة ِعِمااِا التَّوحياد،  َِ ِْمان ِّهاااِّ ماا ا اات ( ُمِسااتوى، 
 ِمن املوضوعات: املستوى السااِدس 

ّلِِلاا ِّنَّ   -1 ِِ ْحاَده     ياُن القواِعد األرَ ِع ال  ًَاِعِرف الطااِلُب ِمن  اإلِقاراَر  َتوِحياد الرُّ و ِيَّاِة 
ْهو يتفراُد اهلِل تعا   الِعباَدِ . ِّنَّ     ُدَّ ِمن َتوِحيد األلوِهيَّة،  ِِ  ك اإلسّلم،   ًُِد

ْ ياُن   -2 َْدلِيُ  ك ِّ نَاِوٍع ِمن َتعرًُِف ال ِِّرِك،   .ِّنواِع ، 
ْدلِي  ك ِّ قِ ْ ياُن ِّقساِم ِ  ،َتعرًُِف الُعِفرِ   -3  .ن ، مع ذِِكِر األمِثَمة عمى ك ِّ ِقِساٍ ِسٍا م، 
ِّدلَّ   -4 ْ يان ِّنواِعِ ،   . ة ك ِّ نَاِوٍع، مع التَِِّثي ِ تعًرف النِّفاَق، 
 راا كاافِ   حِّصابَ  ، يتسّلمُ  ط َ  َ  اإلنسانُ  ذامَ عَ فاَ  يتذا ال  موراألُ  :هي، ْ واِقض اإلسّلمِ نَ   يانُ   -5

 .-  اهلل ْالعياذ - ةاملمَّ  نمِ  جاا ِارِ 
اااَه ذِ   -6 ِِ  عماى  ياااِن اوُقاوِق الواِجبَاِة عمااى كا ِّ ُمساِمٍا ا ِّ ِكاُر نُاِباَذٍ  ُتَتااَرٍ  ك العقيااَدِ  ت اَت

ُِمفا ِاااااِ   ْجاتِاااااِ  ِّماذااااااِت املااااا مِنَ ، َْصااااا ا َِتِ ، ْ ْم ْسااااامَّا،  الرَّساااااوَِّ صااااامَّى اهلل عميااااا  
ْغرِي ذلك.  ة املسِمِ ،  َِّ  ِِّ  الرااِ ِدًن، 
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 المقدمة

ْالاَّاّل ُ مَاعِ ماا   ًاَ  عمَّاا اإلنساانَ  ،اِ مَ القَ هلل الذي عمَّا  ِ  اوِدُ   مِّايِّ األُ  عماى النَّا ِّ  ّلمُ ْالسَّا ا، 
 :ا  عدور، ِّما مِات يت  النُّ ن الظُّ مِ  اسَ النا  جَ خِر يُ لِ  الذي  عث  اهللُ 

َْجاا - ْجاا َّ  عاا َّ  -اهلل  ياادَ وحِ فااَّنَّ تَ  ْهااو مُ ِّفَضاا العمااومِ  فُ رَ   ِِّ اا ِاا اَ ِمااْالعِ بااات، الواجِ  بُ ِّ ذا، 
    ألنَّاا ؛ةٍ حاَجاا  ِّ ُكاا  قَ وِ باااد يتلياا  فَاااالعِ  ةُ ْحاَجاا ا،بوُِلااْقَ  ة األعِاااَِّ  َّ األساااس الااذي تُباا  عمياا  ِصاا

ْ  نَ مقمااااوبِ لِ  حيااااا َ  ْ  طُ ياَ عِاااا،  ااااافَاااا مبعرِ ، يت ا ةَ ينَااااِأنِ ،  ْفاطِ عبودِ ْمَ  ة رِّبِّ   فاتِ   ِْصااااأمسا ِااااهااااا،  ِ رِ هااااا 
ْالاَّاكالطَّ   ،بااداتالعِ  ة ِّداءِ يَّافِ يِ كَ   ةَ فَارِ عِ ْمَ  ًنِ ك الادِّ  فقُّا َ التَّ  كِاا ِّنَّ   ، ِّفعالِاْ  ْغريهاذاار ،  ن ا ِمااّل ، 

ِّمارَ عادَ عّلمات السَّ  رِياا،ه دِ بِ عَ   ِّنَّ اهلل تعا  ِّراد  ِ  ،  فقاذ  ك   ِرياا ًُ ن ًُرِد اهلل  ِ مَ  »:قاَّ  َِ
 .(1)«  ًنالدِّ 

  يادَ العقِ  سِ رِ غَاياد لِ وحِ   التَّ ًس ماادَّ درِ ة اجلالياات عماى تَايَاوعِ ب تَ عتَارص مَ ق حَ مَ طَ ن هذا املنْمِ 
 .اذِ ًنِ دِ  أمورِ  ِ   ٍ اريَ ْ َ  ورٍ عونوا عمى نُ يَ  ، لِ ِِ مِّ وس املتعَ فُ ة ك ناُ ي َ  ِ الاَّ 

ِِ  هذا  ًتَِّضاُح ِمان   الا الَقواِعاد األر َاعِ  ذِِكار عماى وحيدر التَّ رَّ قَ مُ ِمن  سالساادِ املستوى ًْ َت
ِِّهيَّة التَّوِحيدِ  ُِطوَرِ  ال ِِّرِك  ّلِِلا مدى  ْتاَ ِِ ْتَ  رًِفِ عِ ،  ْ يان  وِضيحِ ال ِّرِك  ِفِر العُ مع  ِّقساِمِ ، 

ُْ اااَعِب ِ  ْالنِّفااااِق  ااانَِّة الاَّااا يَ ة، ماااع  َيااااِن ، ْ ِّنواِعاااِ ،  ْالسُّ  نَاااواِقضِ ِّدلَّاااة ُكااا ِّ ذلاااك ِمااان العتااااب 
ْنبذ  تتَارَ إلنساِن ِمن ِممَِّة اإلسّلمِ  ال  ُُترِج ااإلسّلمِ   .ك الَعِقيَد ِ   ٍ ، 

 راعااا  اإلزااامِ مااع مُ   ِ ة املااادَّ يَعاابِ مااع طَ  بُ ناَسااتَ ، تاَ سٍ رِ دَ  ك كاا ِّ  ةٍ ِاصَّاا ِّهاادافٍ  عُ ِضااَْ  ْقااد َ َّ 
ْالتَّاابااارَ العِ  ضااو ِ ُْْ  َّّ ك املوضااوعاتِ  جِ رُّ دَ  ،  ْالاا ْ اا  مااا َسااط  ينَ ا ُ ،   عُ ِضاااَْ  كِااا َ َّ  ،  تُ راَساادِ  قَ بَ ذاااا 
ُِ لِ  يذاتٍ وجِ ْتَ  سٍ رِ دَ   ِّ عُ لِ  ةٍ مَ ِّسئِ   .وَّ ِ املرجُ  األهدافِ  يقِ ِّبا ك حتقِ  ريَ نِ ستَ يَ ا لِ مِّ عَ م

 : صاياهذه الوَ  ،معل  وإلى المُ 
1- ُا نَ ِغاساب ان  تاَ   ِذاجِ وَ اااا لِ ك ِالِ مَاَِ   عَ عَ ، فاجِ  ِ َِ العَ  وَِّ بُ ك قاَ  طٌ رِ  َ   تعا هللِ  اإلِّلص

                                           
 .(7)( ِِّرج  البخاري ك كتاب العما  اب من ًرد اهلل    ِرياا ًفقذ  ك الدًن  رقا 1)
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ِِ نياك ك دُ   .كتِ رَ ْآ

1- ِِّنااا  جاااا ِ منَّ لِ  ي ٌ بِ ة َسااااألمانَااا ظُ ِفاااح  اإلساااّلم، غاااورِ ن رُ ِمااا رٍ ِغاااعماااى راَ  -ا ِِّاااي املعمِّااا -، 
اَرًِنِ ك    الفّل َ نَ تاَ لِ  ةَ ظ األمانَ فَ املسمِ ، فاحِ  ِّ ناءِ  ِْفطَرِ  قوَِّ عمى عُ  نٌ  تََ مُ ْ   .الدا

1- َاِما ْ  جناا َ  باادِ معِ لِ  ّل َ ّل َصا، فان ِّجا ِّ األعِااَِّ ِما وحيادِ   التَّ مادَّ  ياَ عمِ يتنَّ ت ِِ نيا الادُّ  ي ِ ن 
ا ذابِ ْعَ  ِِ اْالعَ  يادِ وحِ ة التَّ فَا مبعرِ يت ا   ِ رَ اآل ا ِا  ِ َِ َِ ة ك ي َ  ِ   الاَّايادَ قِ العَ  سِ رِ داا عماى َغا  جاِها ، فاع
ْكُ ِ املتعمِّ  فوسِ نُ  ْمَ ن ترمجاناا صادِ ،   .يامِ عُ  اٍ يَ ْقِ   ٍ ن ُمثُ و يتلي  مِ ِا تدعُ اا لِ يا ّلا حَ ثَ قاا 

1- ِْحدانِ م َ لِ  فِ املواقِ  غّلَُّ است ْقُ يَّ دًث عن  ِاء، د السَّ بِ  اب ك كَ السَّ  بُّدِ مَ   عند تاَ تِ درَ ة اهلل 
ِْيِّ الرَّ رِ البَااا ِعااانِ ْلَ  َْد ْنُااِعااق،  َِّ د،  ْ ااوِ    ا ك ك املساامِ رِّ الاا  حُتاا ن األحاادا ِ ذلااك ِماا األمطااار، 
 .ث اإلميانواعَ  َ 

1- َْرَ األمثااااَِّ  بِ رِ َضااا   ِ ري املاااادَّ ِسااايِ يتنَّ تا ااامِّ ة املتعَ ك حمبَّااا ريٌ بِاااكَ   رٌ ع لااا  ِّرَااااالواقِ  ِااا سِ رِ الااادَّ  طِ  ِااا،  ِِ  
ْمِ مِادَّ لِ  ْالعَ تَ  ن َثَّ  ،   .  ِّباَِ عمُِّذا 

ْحَ مِ َِ ن عَ مِ  نَ ق امل مِ  َ مِ ا ًاَ يتنا ما  »:قول   ِ  كَ رُ  ِّ بَ ْك اخلتام ناُ  امِااا عمَّ   عِ تِاوِ    عاد مَ ناتِ سَ    َِ  
 .(1)«  هرَ  َ ْنَ 

َِّد                      . ْسمَّا  بِ  ِ ْصَ  آل  ْعمىْصمَّى اهلل عمى نَِبيِّنا حم

 
  

                                           
ْاه ا ن ماج 1)  .(242)  رقا ( ر
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 لرس األو  الد  
 األول َأَهمي ُة الت وِحيد

اااك ك الااادُّ و ا تَااايِا ِّن ًاَ ِظااااهلَل العااارَر ربَّ العااارِ  العَ  (1) َُّ َِّساااأَ  ِِ ْاآل ِّن زعمَاااك مُ  ِ رَ نيا  باركااااا ، 
ِّن زعَ نَ ًِّاِ  يتذا ا ِاتُ ِطي َ َعرَ ن يتذا ُِّعِ َك ِمَّ مَ ِا كنَ ،  يتذا َِِّذَنَب اساتَاِغَفَر، فاَّنَّ ها  ء ،  ِمي َصبَاَر، 

 .  عادَ َ  ُعنواُن السَّ الثَّّل

 ،ًنَ اااا لا  الادِّ تمِ  هُ دَ ِْحا اهللَ  دَ بُاعِ َة ِممَّاة يت اراهيَا ِّن تاَ يَّايفِ ِّنَّ اونِ  -  تِ طاعَ لِ  ك اهللُ دَ ِّر َ  -اعما 
َِ  اسِ ع النا ْ ذلك ِّمَر اهللُ مجي  . ا ِلاذُ قَ مَ ْ

.[56: ذاًرات]ال َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ُّ   كِا قَاَّ اهللُ تعاَ :  

َمَقَك لِ فَّذا عر  َِ َِّى عبااد ا يت ا باادَ ، فَااِعَمِا ِّنَّ العَ عباَدت فَ  ِّنَّ اهلل  ياد، كِاا وحِ ماع التَّ  َ    ُتَسا
َِّى صااّل ا يت ا ِّنَّ الاَّا اا، فاَّذا دَ مااع الطَّذااار ِ  ّلَ    ُتَساا ااِرُك ك العِ َِ ِ  يتذا باااَد  َفَسااَدِت َكاوَاادَ َ  ال ِّ
َ  ك َِ   الطَّذاَر .َد

 :سِ ر  الد   إرشاداتُ 
ْاألَ الرِّضعوُر  ِ ُ  هي ال ُّ عادَ السَّ  * ِّكِ نِ مِ ا  ْاملِماُث عن السَّاعاَد  ك املااَِّ اِس ًب َ ُر النا ثاَ ،  ِس بَ ، 
ْك َْ ْاملركَ  ْلعنَّ ي ِ فِ   الَّّ سا ِ ِب،   . ذلكَ  وَِّ اُ ِد حُ رَّ  قَُّق مبجَ تَ   تاَ   َ عادَ السَّ  ، 

ِِ ثَ ُ   ِ ا حتاُ السََّعاَدُ  اَوقَُّة يتّنَّ  * ْالتَّ ّلِ    ِْهَي: ،قرُب يتِلي ِ ااٍَّ زُِعذا اإلمياُن  اهلِل 

 ِّ َْ : ا ع  .  ِ ِِ عَ ل  عمى نِ  رُ عِ ْال ُّ  ،َعميك ِ  اهللِ ضِ فَ  ِ  افُ اأُل

َْقدَ  ضاءِ قَ ُ   ِ : يتميانُ انيةُ الثا  ُر عمى َ ّلاهلِل  ْالاَّباِ ِتِ ،  َِ ْحِع  .  ِ ِ رِِه 

ْا ستِ  َ وِ التاَّ  ِ  ُا يت  اهللِ ا ِ الثالثُة : الرُّجوُع الدا   . عاِب الذَِّنبِ فاِر ِاصةا عند ارتِ غِ ة 

                                           
 ." د األر عواعِ قَ ال :"سالة  عنوانهذه الرِّ ( 1)
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ْالسَّ الاَّ   يت راهيُا عمي  * ِّبذبادَ يتِّلُص العِ  :ْهي ،ةِ يَّ يفِ اونِ ّلُم جاَء  ِ ّلُ   ا جاَء حمٌِد ِ  هلِل، 
 ،ة.َّ رِ  َ مبَ   لِ عادَ ا  السَّ ْ   حت 

*  العِ بادُ    تعون صَ  ِ ي َ ةا  يت ا   التَّ وحيد، كِا قاَّ سب ان :  ُّ  خل مل ىل يل جم حم خم مم 
.[11:  مر]ال َّ  ىم  

 :سِئَلةاأل
 : اِّ اإلجا َة الاَّ يَ ة لِمجَِمة التاالَِية:1س

ا حَتُا   ا ........................  ................السَّعاَدُ  اَوقَُّة يتّنِّ
ِفي . ج -املاَّ. ب -ِّ ْال ُِّعُر هلل تعا . -َْساِ   الَّّ ُر  ْالاَّباِ  ا ِسِتِغفار 

َِ 2س  ؟ ْاإلنسَ  اجلنَّ  ق اهللُ مَ : ملاذا 
  ؟ ةيَّ يفِ : ما اونِ 3س

 .[56: ذاًرات]ال َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ُّ : َضِع ُعنواناا لقولِِ  تعاَ : 4س
ْقعَ  ك ذنٍب ِّْ مَ 5س  ضا الما  تعا  ؟رِ  ناََّ ع  حىت تَ فِ يٍة فِاَذا تاَ اعِ : يتذا 
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 انيالث   رسالد  
 وحيدالت  بِ  رارُ اإلق  

َدهُ  الرُّبُوبِي ةِ  وِحيدِ بِتَ  اإلق رارُ  ِخلُ  ال َوح   .مِ اإلس ال في يُد 
اَلَط الِعب فَّذا عرفَ  ِّنَّ  َِ ِّحِ اَدَ  َِّفسَدهاال ِّرَك يتذا  ًَن ك الدِ ن اخلُبُ  مِ ، ْصاَر صاحِ َط العِ َ بَ ، 

ْهيعَ بَ ال َّ  ن هذهِّن ُيَمَِّاَك مِ  اهللَ  ، لع َّ فُة ذلكرِ عِ ، مَ اَّ ما عميكِّهَ  َ  ِّنَّ رفِ ، عَ النَّارِ   ة، 
 مبخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ  ، الذي قَاََّ اهللُ تعا  في : رُك  اهللِ ال ِّ 

.[116، 48ْ: نساء]ال َّ مث هت مت خت حت جت هب  

 تاِ ِ :ك كِ  ذََكَرها اهللُ تعا ِع قواعَد ْذلك مبعرفِة ِّر َ 

 ى:ولة األُ دَ القاعِ 
َْن  أنَّ   سوَُّ اهللِ َمذا رَ اَر الذًن قاتاَ فا ِّن تعمَا ِّنَّ العُ   . رُ  اِّ ُق املدَ  هو اخلالِ تعا  اهللَ  ُمِقرُّ

ِمذا ك اإلسّلمِ  ِّنَّ  ِِ  . ذلَك   ًُِد

  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح  ُّ تعا :  َّ اهللِ وِ لي  قاَ ْالدَّ     

.[31: ًونس] َّحك جك مق حقمف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  

 :رسالد   إرشاداتُ 

ِّفمحَ  َي اهللَ قِ ن لَ مَ  فَّنَّ  ؛جا ًُق النَّ رِ وحيُد هو طَ التَّ  * ْال ِِّرُك طَ ُمَوحِّداا جَنا  َِ  ؛ًُق اِلّلكِ رِ ،  ن ف
َِ   ركاا فقد ِابَ مُ  َي اهللَ قِ لَ   . رسِ ْ

ااا * ااا  الُك جناَسااارِ ال ِّ َِ ِّحااابَط رواَِّبااااعِ ٌة يتذا َد َظ ا ِّن ََيَفاااب عماااى املسااامِ ِجااا، فيَ باااادَ  ِّفساااَدها 
 .  موُِّ   ِ ن التَّ نَاِفَسُ  مِ 

ًُْ ماااوَر الناااا اُِّر ُِّ دَ ي ًُاااِّنَّااا  الاااذ ،ُق العاااا ِ ِاااالِ   ِّنَّاااتعاااا ،  الاااذي ًُقااارُّ  وجاااوِد اهللِ  * رُِّف َاااااِس 
ْنَ ُ ااا ْلعنَّااا    ًعاااوُن ِّبااااا ي  ِ يتقااارارُه َصاااكااااَن   نِ وِ الَعااا   ِ قُّ     ًساااتَ  أنَّاااَن مِ  ِ  ًاُاااِاا حاااىتَّ سااامِ َذا مُ ، 
ْحىتَّ واهُ َ  سِ بادَ العِ  ْحِ بُ عِ  ًاَ ،   . ًَك َل رِ َدُه    َ َدُه 
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 :سِئَلةاأل
ِّحبَط العَ دَ بادَ  ِّفسَ َط العِ يُء الذي يتذا ِالَ : ما ال َّ 1س  َ  ؟َِ ها 

 ًُق َهّلِك اإلنساِن ؟رِ : ما طَ 2س

ُق النَّ : 3س  اهلِل ؟ن عذاِب جاِ  مِ ما طًر

 . رك   ًِغِفرُُه اهللُ : ِّذكر دليّلا عمى ِّنَّ ال ِّ 4س

 . ةِ يَّ  و ِ الرُّ  يدَ وحِ : عرِّف تَ 5س

 ِاا ؟سمِ ن ًعوَن مُ ِة ًعِفي اإلنساَن ألَ يَّ  و ِ وحيِد الرُّ : ه  اإلقراُر  تَ 6س
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  الثالث   رسالد  

ن ِمن اَعةِ فوالش   الُقر بَةِ  طََلبُ   ِشر كٌ  امِ األص 

 انية:لث  ة ادَ القاعِ 
ا ًقولوَن: ما دَعِون ْتَ اهُ َِّّنَّ ْال َّف بِ مَ طَ لِ  ا يت ا جَِّذنا يتليذِ و ا   . اعةِ الُقر ِة 

 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث  ُّ : اهللِ  َُّ وِ قَااا :ةِ بَدديل الُقر  لِ فدددَ 

  (1).[3:ال مر]  َّحئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىين ىن نن من زن  رن مم ام يل
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري  ُّ : تعا  اهللِ  َّوِ قاَ  :ةِ فاعَ الش   يلُ لِ ودَ 

.[18: ًونس] َّخب حب  جب  

 :رسالد   إرشادات

 . عن   ٍ رَّ ضَ مَ  عِ فِ ِّْ دَ  ،ل  ةٍ عَ فَ ناِ مَ  بِ مِ بَ  كِ ريِِ غَ وسُُّط لِ : هي التَّ ال َّفاَعةُ  *

َْن ِّنَّ ُب اجلااهِ كااَن غالِا * ََّْنا ِماِلاا عنااد اهللِ  توسَّاطُ آِِلَاتَاُذا تَ  ميَ  ًعتقااُد ن ِّجاا  ، فَاُذاا ًعباُد
افَ  ِ تَ ِّن  ِّ ألنَّ  ؛  اطِ  قادٌ ْهذا اعتِ  ،َع ِلا عنَد رِّبِّ  . ِ ي   نَ ر  ِ مُ أِ ْ  ًَ  ،عمى اهللِ  اءٌ   اف

 :سِئَلةاأل
ْتَ َمن الذًن ًقولوَن ما دَعِون: 1س ْلياَء  ْال َّ لِ  وجَّذنا يتليذا يت ا ا األ  فاعِة ؟طمِب الُقر ِة 
 ؟ اذِ ة ك آِلتِ يَّ مِ اجلاهِ : ماذا ًعتقُد ِّهُ  2س
 ملاذا ؟ ،ع ِلُا عنَد اهلل ؟فَ  ِ ِة تنفُعذا ِّْ تَ يَّ : َهِ  آِلُة اجلاهمِ 3س
ْ   اهللِ  ينَ   َ عَ ن جَ : مَ 4س َِّى ؟ْاسِ      طةا ماذا ًَُس
 اِِتِا ؟فاعَة ِمن معبودِة ًطمُبوَن ال َّ يَّ مِ ليُ  عمى ِّنَّ ِّهَ  اجلاهِ : ما الدَّ 5س

                                           
ْال: هي املعانَ ة َ رِ القُ  (1)  . ةا لَ  ِ نِ ْمَ  ةا عانَ ه مَ نا عندَ موا لَ عَ جِ يَ : لِ ِّي ، ونا يت  اهللِ قرِّ يُ . لِ ةلَ ن ِ َِ اة 
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 ابعالر   رسالد  

 اَعةِ الش ف أَن واعُ 

 :اناَعُة َشفاَعتوالش ف

َْ ف  :اَعٌة ُمِثَبَتةٌ َ فاَعٌة َمِنِفيٌَّة، 

 . اهللُ  ُر عمي  يت ا دِ قِ ا   ًاَ ن غرِي اهلِل فيِما كانِ  ُتطَمُب مِ  ُة:ي  فِ ن  ُة المَ فاعَ فالش    -أ

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ُّ ليُ  قوَُّ اهلل تعاَ : ْالدَّ 

.[254: البقر ] َّ ري ٰى ين ىننن  من زن  

 . اهللِ  نُب مِ  ُتطمَ هي ال  :ةُ تَ بَ ث  ُة المُ فاعَ والش    -ب

ْامل فوُع َلُ  َمنال َّ ُع ُمِعَرٌم  ِ افِ ْال ا  َِ  فاعِة،  ْع  . نِ َمُ   عَد اإلذِ رضَي اهللُ قوَلُ  

.[255: البقر ] َّخس حس جس مخ جخ مح جح ُّ  كِا قَاَّ اهللُ تعاَ :   

 :رسالد   إرشاداتُ 

اا * اا ااأِن ًقااوََّ طالِاا ؛با اار ا َب منااُ  مُ ِّن ُتطمَااُة عنااد اهلِل زااُب فاعَ ال َّ ذاااَّ : المَّ فاعِة مااثّلا ُب ال َّ
 َِّ  .داا َ فِِّع ِكَّ نبيََّك حم

   رطِ ِ:  يت ا فاعُة عنَد اهللِ قُّ ال َّ قَّ  َ تَ   تاَ  *

 . عفَ  ِ يتذنُ  لم َّاِفِع ِِّن ًَ  -2 ضاُه تعاَ  عن امل فوِعُ  َل  .رِ  -1

ْراِن ِّْ مِ ن افاعِة مِ ُب ال َّ طمَ  * ْطمَ الدُّ ا  ِ ا  اِه يتليذِ بوِر  ِ ن ِّص اب القُ أل فاعِة ِب ال َّ عاِء 
 . رِك  اهللِ ن ال ِّ ْهو مِ  ، اط ٌ 

يتظذاٌر لِ م ا ن اهلِل لِ فاعِة يتكراٌم مِ ك قبوَِّ ال َّ  * ْناَ ِم ِ ضِ فَ افِع  َِ ٌع لِ فِ ،    .فوِع َل ُ  ِ م

 :سِئَلةاأل
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 . ةفاعَ :  َا ِّ ِّقساَم ال َّ 1س

 . لي ِ مع ذِكِر الدَّ ، ةَ يَّ نفِ َِ افاعة الف ال َّ : َعرِّ 2س

 . لي ِ مع ذِكِر الدَّ  ،تةَ بَ ثِ ُِ افاعَة ال: عرف ال َّ 3س

 : : ِّكِ  ما ًمي4س

 ُها: ،  رَطِ ِ    تت قَُّق ال فاعُة يت ا 

 ......................................................... ا  لتعا  يتذُن اهللِ -

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عن عا ت رضا اهللِ 

 ملاذا ؟ ،ن ِّص اِب القبوِر ؟فاعِة مِ ُب ال َّ : َهِ  زوُم طمَ 5س
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 سالخامِ  رسالد  

 َضاللٌ  اللِ  ِلغَي رِ  اَدة  ِعب ُكلُّ 

 :الثةالث   دةالقاعِ 
ْساااامَّ ِّنَّ الناااا َّ صاااامَّ  : ماااانذا َمااااِن ًعبُااااُد ُِّناااااٍس متفاااارقَ  ك عباااااَدِِتامااااى ا َظَذااااَر عى اهلل عمياااا  

ْمِ املّل ِ  ْالاا نذا َمِن ًعبُد األنبِ عَة،  ِْماياَء  ْاألحجاارَ نذاوَ ،  ِْماا َماِن ًعباُد األ اجاَر  نذا َماِن ، 
ْالقَِر.ًعبُد ال َّ   َِس 
 . ْ َِ ًفرِّق  يَنذا َمذا رسوَُّ اهلِل ْقاتاَ 

َّمخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت   ُّليُ  قاااااااااوَُّ اهلِل تعاااااااااا : ْالااااااااادَّ     
 

  .[39: األنفاَّ](1)

 حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث  ُّ قول  تعا :  مِس والقمِر:يل الش  ودلِ 

.[37: فام ] َّمع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس    

: آَّ عِران] َّمك لك  اك يق ىق يف ىف ُّ  قوَُّ اهلل تعا :  الئكِة:ودليل المَ 
80].  

 :سِ ر  الد   إرشاداتُ 

  .ْحَدهُ  اهللُ  يت ا  عبوٌد حبق  مَ  يتل ٌ  نِ وِ ليس ك العَ  *

ْاآلِِلَاااة ُمتنوَِّعاااةٌ  * ْاِحاااٌد،  ااا: عباااادُ  األصااانامِ انذاااِِ ف ،الُعِفاااُر  ْال َّ ْاملّل عاااةِ ِسِ ،  ْالقِاااِر،   ، ،
َْن ِلااِذِه اآلِلااِة ِّْ  عِضااذا كفااا ْالعا ااُد ْ ااِو ذلااك،   ، ْاحاادٌ  »  ،ارٌ ْاجلاانِّ ِلااَذا  َِ  ،«ْالُعِفااُر مماااٌة 

ْ  ك جِ وَ عِ  يَنذا ك دَ  سوَّ ًفرِّق الرَّ   . ذاِدهِ تِِ  

 

                                           
 .رُ فِ ْالعُ  كُ رِ ال ِّ  :ة هنانَ تاِ الفِ ( 1)
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 :سِئَلةاأل
 . ذوِر اإلسّلمِ باداِت املوجودِ  قبَ  ظُ : َعدِّد  عض العِ 1س

 : ِّكِ  ما ًأيت:2س

 .﴾000000000000000 جض مص خص حص مس  خس حس جس ﴿قاَّ تعاَ :  -ِّ 
 . ﴾ 000000000000000 لك  اك يق ىق يف ىف ﴿قاَّ تعاَ :  -ب 
  بادِ  لغرِي اهلِل ؟ن ِّنواِع العِ  يئاا مِ  رفَ ن صَ  اُء مَ : ما جَ 3س
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 سادِ الس   رسالد  

 ِشر كٌ  ارِ واأَلح ج ارِ واأَلش ج والص الحينَ  اءِ األن ِبي ةُ ادَ ِعب

 :ياءِ ليل األنبِ ودَ 

 ىف يثىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّ  قول  تعا :       

 جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يلىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف

.[116: املا د ] َّهئ مئ خئ حئ    
 حين:الِ يل الص  ودلِ 

 جف  مغ  جغ  مع جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض ُّ     تعا :ولُ قَ      

.[57: اإلسراء] َّ   خف حف  

 :جارواألش   يل األحجارِ لِ ودَ 

 َّ مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّ     تعا :ولُ قَ      
 .[20 - 19: النجا](1)

ْاقااٍد المَّ َْحاا ْساامَّ صاامَّ   ِّ ِرِجنَااا مااع النَّاا »َّ:ي رضااي اهلل عناا  قااايثِاادًث ِِّب  ا يت  ى اهلل عمياا  
ْ اان ُحااَدر ْلِ رٍ ِفااعُ ٍد  ِ ِذاااُء عَ ُحنَاااِ   ًْنوطُااوَن ِّبااا ِّساامِ رٌ  ًَ دِ مِ اارك  ِساا،  ا، تَاذُ  َ عُعُفااوَن عنااَدها، 

َرِرنَاا  ِ  :قاَُّ ِلااًُ  َِ ذاُت اجعا  لنَاا ذاَت ِّناواٍط كِاا ِلاا  ،: ًاا رساوَّ اهللفُقمناا  ٍ رَ دِ ِساذاُت ِّناواٍط، َف
ْالااذي نَاِفِسااي  يَااِدِه َكِااا قالَااِ   َانُااو  ،اهلل ِِّكبَااارُ » :فقاااَّ رسااوَّ اهلل  ،ِّنااواطٍ  ااَنُن قُاِمااُتِا،  ااا السُّ يتَّنَّ
لَتَاااارَِكُ َّ َساااَنَن َمااان كاااان  ،قَااااِوٌم َ َِذمُاااونَ  قااااَّ: يتنَُّعاااا ،«ا َِلُاااِا آِِلاااٌة اِجَعاااِ  لَناااا يِتِلااااا َكِااا »:ا ي َ يِتِسااار 

َمُعاِ   .(2)« قَاباِ
 

                                           
ر  العَ عبُ كان امل ركون ًَ   آِلةٍ  هذه ِّمساءُ ( 1) َّنا ك جً  ا ،اجِ جاام ُ لِ  ًقَ وِ السَّ   ُّ مُ كان ًاَ    ٌ جُ رَ  :تقب  اإلسّلم، الّلا  بِ رَ د ِا ا فم

ْالُع َّى قي دُ بَ عَ  ماتَ  ْمَ غَ ا لِ نَ : صَ ْه،  ُِ ذَ ا ِلُِ نَ صَ  ،ِ  َِ نَ ة الاَّ ثَ رالِ  :نا طفان،   .ة اعَ ً  ْ

ّماذي (  2) ّكاُ َّ  : ااب ،كتاااب الفانك سانن ،  ِِّرجا  ال ، (4/475)، (2180)ن كاان قابمعا  اارقا سانن َماا مااا جااء ل
ْاه ِّمحد  "، حدًث حسن ص يح :"ْقاَّ ْالطرباين ك العبري (5/218)ْر  .فظ ل ْالمَّ (، 17/21)، 
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 :رسِ الد   إرشاداتُ 

ْالاا  * ْن األنبياُء  ْن ِمَِّن ًاَ تَ    ًاَ  ؛اِس ِلاالنا ِعباَدَ  اووَن   ًُِقرُّ   .اُدهُ بُ عِ ربُؤ

َْن عيسَى عميِ  الاَّ  * ْالسَّ الذًَن ًعبُد اّلُ   ُِّمَّ  يتّنَّ َّ ّلُم  ا هُ رِ مُ   ًاأِ ْ  ،ن ِّنفِساذاْا ذلاك ِماا افا
ْ  عيسى  ِ   . ذلكَ المَُّ  

ْالاااا * اا ُااوَن يتليااِ   العَ رَّ قَ تاَ ًاَ  ،ووَن حمتاااُجوَن يت  اهللِ ااألنبياااُء  َْن ِمااِن ِ  الااااَِ احِل، فعيااَف ًُاِعبَااُد
ْن اهلل  ؟! د

ْقُ  األ جارِ  ِ  كُ رُّ باَ التَّ  *   .اهللِ  ِ  كٌ رِ او   ِ الاا  بورِ ْاألحجار 

ْهاٌم   حَ قِ يقَ ةَ  ِلا،  ْالقُ بور ما هي يت ا  ِّ ْاألحجارِ   * الباَ َر كَ ة ال  ًَ عتَ قِ دها امل ركون ك األ جارِ  
 خض حض جض مص خص حص مس خس ُّ  ِلذا قاَّ سب ان :  ،ةَّ عادِ  ِّحجارٍ  د ِّ جارٍ فذي جمرَّ 

.[23: النجا] َّ مع جع مظ حط  مض  

 :سِئَلةاأل
 ِلا ذات ِّنواط ؟ ِّن زع َ  سوَّ ن الرَّ  ا ة مِ : ملاذا طمب  عض الاَّ 1س

ْافَق الرَّ 2س  مث  امل ركَ  ؟ ِِّن زعَ  ألص اِ ِ  ذاَت ِّنواطٍ  سوَُّ : ه  

 . ليَ  عمى ِّن عبادَ  الااوَ   ركٌ ذكر الدَّ : اُ 3س

 . كٌ رِ  ِ    األحجارِ بادَ عِ  ليَ  عمى ِّنَّ ذكر الدَّ : اُ 4س

 . كٌ رِ  ِ  ياءِ األنبِ   َ بادَ عِ  ليَ  عمى ِّنَّ ذكر الدَّ : اُ 5س
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 عابِ رس الس  الد  
 ِغَلُظ ِشر ِك َأهِل هذا الز مانِ 

 ة:عَ ابِ ة الر  دَ القاعِ 
ُْيِمااااون ك ِاااءِ  ااارُكوَن ك الرَّ لااَ  ًُ األَّْ  ؛ ألنَّ ن األَّْلااا َ ا َِِّغمَااُظ ِ ااارِكاا ِماانَّ م اارِِكي ممانِناااِّ  ،
ْمُ  ِ ال ِّدَّ  ْال ِّ ، ك الرَّ اٌ مانِنا ِ رُِكُذا دا ِ  رُكو مَ ،   . دَّ ِ ِاِء 

 ُّ  َّ  ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي  خي  حي  جي يه  ىه ُّ   لي  قوَّ اهلل تعا :ْالدَّ 

.[65: لعنعبوتا] َّ ِّ  

َِّ ْصمَّ  ، تَّ  ْسمَّ ى اهلل عمى حم ْآل  ْص ب    .(1)ا د 

 :رسالد   إرشاداتُ 

ُّكوََّنا ك َْ بادَ ساِد عِ فَ  ِمَّا ًدَُّّ عمى * ََّْنا ً ًَْ ِ  ال ِّ قِ ِ  تمَك اآلِلِة ِّنَّ الذًَن ًعبُد   ِ َْن مجَ دَّ  
ْحَدهُ   . يت  اهلِل 

ااا ّللِِ  حاااىتَّ ى َضااارُّ عماااِِ تَ ِساااالاااذي ًَ  * َْن ُك ك الرَّ  ااارِ ن ًُ ركاا مَّااادُّ ِ اااِ  َِّ ااادَّ ك حااااَِّ ال ِّ ِااااِء د
 . دَّ ِ ال ِّ 

ْنَ عبُااالااذًن ًَ  * اا ِاااءِ عوَّنا ك الرَّ دِ ة ًَاانَاامِ ه األمِ ك هااذِ  بااورَ القُ  د ن َِّ اركاا ِمااِ اا دُّ ْهااذا َِّ اا ، ِ دَّ ْال ِّ
 . قبَ سَ 

 :سِئَلةاأل
ْامل ركَ  األَّْ مانِني م  ركِ : ما الفرُق    مُ 1س  لَ  ؟ا 
 ؟ األصنام  ِ بادَ عِ  سادِ هان عمى فَ : ما الربُ 2س
 دَِّ  ؟اوَن ك حاَِّ ال ِّ امل ركَ  ُيمِ  ليُ  عمى ِّنَّ : ما الدَّ 3س
 . ع يتمجا ا د األر َ واعِ ذكر القَ : اُ 4س

                                           
 ." د األر عواعِ القَ  :"( ت  رسالة1)
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 نامِ رس الث  الد  

 واُعهُ ُك وأن  ر  الش  

ْهو رّلرُة ِّنواع:ركُ يِد ال ِّ وحِ التَّ  دَّ اِعَمِا ِّنَّ ضِ   ، 

ْ ِ رِ  ِ  ْ ِ ٌك ِّكرُب،   . رٌك ِفيٌ رٌك ِّصغُر، 
 :رِ ِك األكبَ على الش ر   ليلُ والد  

 مت خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ  قول  تعا :      

ْاملا د : 48: النساء] َّ مث هت  ،116].  

 يب ىب نب مب زب رب يئىئ نئ  مئ  زئ رئ  ّٰ  ِّ  ُّ ُّ   ْقول  تعا :     

.[72 د : املا] َّ  نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت  

:عَ : أربدَ وهو  ُة أنواع 
 .ةِ وَ ع  الد   كُ ر  : شِ لُ الن وُع األو  

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه ُّ  لي  عمي  قول  تعا : ْالدَّ     

  .[66 - 65العنعبوت: ] َّ زب رب  يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 :دُ ص  والقَ  ةُ ، وهي اإلرادَ ةِ ي  الند   كُ ر  شِ  :انيوع الث  الن  

 مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّ عميا  قولا  تعاا :  ي لِ ْالدَّ    

 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت

 َّ يل
 .[16 - 15هود: ] (1) 

 :سِ ر  الد   إرشاداتُ 

 رِيِ غَا ح لِ ْالاذَّ  ،غاري اهللِ  عاءِ ، َكادُ ِ  لغاري اهللِ باادَ العِ  ن ِّناواعِ ٍء ِمايِ ُف  َ رِ هو صَ  :رُك األكربُ ال ِّ  *

                                           
 .ونَ اُ قَ ناِ ون: ًاُ سُ خَ بِ ًاُ  (1)
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ْهو تِر  ْ  ًاَ   ك النا بُ ْيمد صاحِ  ،ةِ مَّ ِِ ان المِ  جٌ اهلِل،   . ب من تُ ار يتذا مات 

ن امل اركَ  ك ُع ِماَقافاِع كِاا ًاَ ِب النَّ ِمارِّ ِّْ جَ ِف الضااِ اعَ عاُء غارِي اهلِل لِ هو دُ  :عو ِ ِ رُك الدَّ  *
 اِء.السَّرا  ةِ حالَ 

ْكاااانو فِ ن امل اااركَ  َسااارَِكاااَب جمِوعاااٌة ِمااا * ًَْاااينةا  َْن آِلاااَتذا  الرًِّاااااُ    ، ث هاَجاااِدُعوََّناا ًنااااُد
ْكاان ك  هاوا يت ا نا    ًُاِنِجاي هاا هُ فَّنَّا ،ا الدُّعاءَ ر ِّعُ   السَّفينُة فقاََّ ِّهُمَذا: ِِِّمُاوا لِ  َ رَ ْاضطَ   ،
ا دَِ  معاَة فقااَّ سوَِّ ن الرَّ ٌص قد هرَب مِ خِ يِنة  َ فِ السَّ  َِ ِر ِ اِن كااَن   ًُنِجاي ك البَ ئِ : لَاحين

 .  ًُاِنجي ك الربِّ غريُُه ًِّضاا غريُُه فَّنَّ   َ 

 .(1)ْهو ععرمُة ِ ُن ِِّب َجذ  رضي اهلل عن   ،َْرَجَع فدَِ  ك اإلسّلمِ 

  .ٌك ِّكربٌ رِ ،  ِ  دَّ  ِ  ، ِّم حاَِّ ِاءٍ سواٌء ِّكاَن ك حاَّ رَ  دعاُء غرِي اهللِ  *

اان الااذًَن نَ ِة ًقااُع ِمااِ اارُك الناِّيَّاا * ِِ ْ  ًعِمااوا ِلاااُسااوا اآل اا ،رَ   َْسااا َجعمااوا هَُّذاايتّنَّ ْحااىت عِ ا  َيذا 
َِ نيا فقطن ِّج  الدُّ بادَِتا مِ عِ  َِ نِ ُد ألجِ  الغَ ِن زاهِ ، ك  . ِة فقطي

ْدُ زب عمى املسما ِّن ُيمِ  * يترادتُ     .عاَءُه هلل ربِّ العاملَ     ًرَك ل َص نِيَّتَ  

 :سِئَلةاأل
 . ركال ِّ  ذكر ِّنواعَ : اُ 1س

 . األكربَ  ركَ ف ال ِّ رِّ : عَ 2س

 .  ِ عوَ ِك الدَّ رِ :   ِّ معَ   ِ 3س

  يَح ملا ًمي:: اِّ اجلواَب الاَّ 4س
 .﴾ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه﴿قاَّ تعا : 

 . املسمِون -املنافقون . ج  -امل ركون . ب  -: ِّ ود هااملقا

                                           
 .(2/496) ا ة ( انظر: اإلصا ة ك تيي  الاَّ 1)
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 . رِك األكربِ م ِّ : مثِّ  لِ 5س

 . ةِ ِك الناِّيَّ رِ ذُِكر الدَّليَ  عمى  ِ : اُ 6س
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 عاسِ رس الت  الد  
 الش ر ُك في الط اَعِة وفي الَمَحب ةِ 

 :ةِ اعَ الط   كُ ر  الث: شِ وع الث  الن  

   تعا :  اهللِ  َُّ وِ قاَ   ِ يِ مَ عَ  لي ُ ْالدَّ     

 مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّ           

 َّحف جف مغ جغمع جع مظ حط  مضخض حض جض
 .[31التو ة: ] (1)

 في : ها الذي   يت عاََّ ريُ فسِ ْتَ 
اهلل  كِاا َفسَّارها رساوَُّ   ،اهااؤُهُا يتًاا  ُدعا ،اهلِل ساب ان  ةِ ياِ عِ ك مَ ْالُعبااِد اِء ُة الُعمِهو طاعَ 

 ة.يَ اَعتُاُذا ك املعاِ ُدها. فذكَر ل  ِّنَّ ِعباَدتَاُذا طبُ عِ ا ناَ لَِعِديِّ ِ ِن حاِ  ملَّا سأل  فقاَّ: َلِسن 
 ة:ب  حَ ك المَ ر  : شِ الن وع الرابعُ 

 نث  مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب ُّ     عمي  قوَّ اهلل تعا :ليْالدَّ  
 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىقيف ىف يث ىث

َّ 
 .[165البقر : ] (2)

 :سِ ر  الد   إرشاداتُ 

 بٍ َهان ذَ يب مِ مِ قي صَ نُ ْك عُ    َّ : ِّتي  النَّ قاَّ -رضي اهلل عن   - ن حا   يا دِ عن عَ  *
ْهو ًقرِّ ُسايِ ذَ   فانتاَ تُ رحِ فطَ « ك قِ نُ ن عُ مِ  نَ رَ   هذا الوَ ًا عدي اطرَ » فقاَّ: فقارِّ ،  اراء ور    يتلي  

ِْن المَّااِ   ﴿هااذه اآلًااة  ْا َِِّحبَاااَرُهِا َْرُِهبَااانَاُذِا َِِّر َا اااا ِمااِن ُد َااُذ ا لساانا : يتنااامنذااا فقماا حااىت فاار   ﴾اُتَّ
َيمُّ مونَ رِّ  َ اهلل فتُ  مون ما ِّح َّ ِّليس َيرِّ » :نعبدها. فقاَّ قما :  .«  ونَ مُّ  ِ تَ ِسافتَ  اهللُ  مَ رَّ ون ما حَ  ، 

                                           
 .ىرَ اااد النَّ با : عُ هبان هاالرُّ ْ . ذودِاء اليَ مَ : عُ ها ( األحبارُ 1)

ِّ ِ ظَ ْنُ  ثا ا : ِّمِ ( ِّنداداا 2)  باهاا.راء 
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 .(1)« ِتا بادَ عِ  كَ مِ فتِ »  مى. قاَّ:
اا   ُّ  النَّاا َّ فبَااا ْقاَ  ركَ ِّنَّ هااذا ال ِّ ااا َِّمااُعااالااذي  ْهُ وا فياا  هااو َِّّنَّ َّنَااوهُ فَ ة فاَ يَ املعِاااا  ِ ُر ا عُموهااا، 
ُّكوها ةِ اعَ عن الطا   . ف

 كٌ  ارِ   مُ فَّنَّا ؛ِلاا ذلاك قُّ   َِياداا ِّنَّاِقاعتَ راِم مُ ك حتارر اواّلَِّ ِّْ حَتمياِ  اوا غرَي اهللِ  ن ِّطاعَ مَ  *
 .ركاا ِّكرَب  ِ 

ِّنادادِ ذِ ة امل ارك  آلِلاتِ هي حمبَّ  ُة مع اهللِ احملبَّ  * ْغريِ جَ ن َ اها ِماا  َْممَاٍك  َْحَجاٍر  ْهاي  ،هااٍر 
 .  ِّساسُ  كِ رِ ال ِّ   ُ صِ َِّ 

ْ   ،ن ُحبِّااِ  هللِ بَّ ِّحااداا ِّكثااَر ِمااَِياا ا ِّ ا ب عمااى املساامِ ِلااذا ِزاا ، ِ بااادَ العِ   ُ ِصااُة هااي َِّ احملبَّاا *
 . َع ك ال ِّركِ قَ َْ  يت ا  ،بِِّ  َل ُ   حُ ثِ مِ 

 :سِئَلةاأل
 . لي ِ مع ذكِر الدَّ  ،؟ اعةِ رِك الطا : ما املقاوُد   ِ 1س

 . لي ِ ِر الدَّ كِ مع ذِ  ،؟ ةِ رِك احملبَّ : ما املقاوُد   ِ 2س

ااالاَّاا   ِااَن ماارَر عمياا بااُد املساايَح عيسااىا فااُة الاا  تَاعِ ن الطا : َماا3س ْالسَّ ْمااا حُعااا ، ؟ ّلمُ ّل  
 ؟ ِِتا هذهعبادِ 

 ؟ ك حترِر اوّلَِّ ِّْ حتميِ  اورامِ  غرَي اهللِ  : ما حُعا َمِن ِّطاعَ 4س

                                           
ّماذي ك كتااب تفسااري القارآن  ااب(  1) ِِّرجا  الطارباين ك املعجااا (3095) اارقا  ،«ْماان ساور  التو اة » :ِِّرجا  ال  ،

« ن َسااًث حَ دِ ْهاو َحا:» -رمحا  اهلل  -، قااَّ  ايا اإلسااّلم ا ان تيِياة (218) ارقا  (،1/92)فاظ لا  ْالمَّ  ،العباري
ْى، كتاب اإلميان كِا   .(7/67)ك جمِوع الفتا
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 رالد ر ُس العاشِ 
َغُر والش ر ُك الَخِفيُّ   الش ر ُك األص 

 (. ياءوهو الر   ر )األصغَ  كُ ر  اني: الش  وع الث  الن  
 َّ لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئ  ُّ لي  عمي  قول  تعا : لدَّ ْا    

  .[110العذف: ]

 :يُّ فِ رك الخَ الث: الش  وع الث  الن  
ال رُك ك هذه األمة َِِّفى من َد يِب النِاِ  عماى الَاافا  الَساوَداِء  »:ليُ  عمي  قولُ  ْالدَّ 

ااِة المَّياا   َِ مااا  اااَء اهللُ »مبثااِ  قااوَِّ الرجااِ  لااااِحِبِ : ْفسَّاار ا ااُن عباااٍس هااذا ال اارَك . (1)« ك ظُم
 .(2)  «ْفّلن

ااْكفااا ِّنااا ِّعماااُ  ذاااا المَّ » :رِك قااوَُّ الرسااوَِّ ارُ  هااذا ال ِّ  ،يتين ِّعااوذ  ااك ِّن ُِِّ اارَِك  ااك  اايئاا 
 .(3)« الذي   ِّعما  بِ نِ ن الذَّ رك مِ فِ غِ ِّستاَ 

 :رسالد   إرشاداتُ 

اا بااادِ ،هااو يتفااراُد اهلِل  العِ  :ياادُ وحِ التَّ  * يِا عِظاان التَّ ٍد مااع اهلِل ك حقِّااِ  ِمااَحااراُك َِّ هااو يتِ اا :ركُ ْال ِّ
 . دِ بُّ عَ ْالتاَّ 

ِْ ِئَ  » قوَّ  * ُْفّلن » ْ  ،«ما  اَء اهللُ  ْا ا فيذاا مُ  ؛ ألنَّ ركاا ، يتّنا كان  ِ ا«َلِو  اهللُ  ساا
ِْمقِ ، تعا  اهللُ عن ذلك  .    اهلِل 

                                           
« ِاا  النَّ  ياابِ  ِ ن دَ   ِِّفااى ِمافَّنَّاا كَ رِ قااوا هااذا ال ِّااس اتَّ ذااا النااُِّّ » : مفااظرضاي اهلل  جا  اإلمااام ِّمحاد عاان ِِّب موسااىِِّر (  1)

ِّما (4/403)  ، َِ  عباس رضي اهلل عن . عمى ا نِ  وفٌ وقُ ا هذا اودًث ف

 ( ِِّرج  ا ن ِِّب حا .2)

ااامَ عِ ئاا ناَ يِ ك َ ااا ِااا كَ رِ ِ ااان ِّن نُ ك ِماااا نعاااوذ  ِاااذاااا يتنااااالمَّ » : مفاااظ رضاااي اهلل عنااا  ِّمحاااد عااان ِِّب موساااى جااا  اإلماااامِِّر (  3) ُِ ، 
 .(4/403)«  ُِ مَ عِ ِا   ناَ رك لِ فِ غِ تاَ سِ ْنَ 
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يتذا «ّلن فُاا لااو  اهلل ثا » ، ْ «ث  اائَ   ،مااا  اااء اهللُ » : زااب عمااى املسااما ِّن ًقااوََّ  *  ،
 .  ِّ عاِء الوارِد عن النَّ الدُّ  ِ  رَ فِّ عَ أ فينبِغي ِّن ًُ ُ  فأِطَ سانُ مََّّ لِ 

 ،ف  غاري اهلل، كااومِ كِ رِ   ِّبا يت  ال ِّ سَّ وَ تاَ ال  ًاُ  ْاألفعاَِّ  : مجيع األقواَِّ رُك األصغُر هوال ِّ  *
 . ذلك ْ وِ  ،ًاءالرِّ  ريِ سِ ًَْ 

  .ن اإلسّلمِ يٌا   ُيِرُِج صاحَب  مِ ظِ عَ  بٌ نِ رُك األصغُر ذَ ال ِّ  *

 :سِئَلةاأل
ْاذكر كفا رِك اخلفيِّ : مثِّ  لم ِّ 1س  . ارَت ُ ، 

ْ ئَ  » : ُِّّذِا ِّصحُّ قوَُّ الرج :2س مع  ،؟«ما  اَء اهللُ ُثَّ  ئَ  »  ، ِّْ«ما  اَء اهللُ 
 . عمي التَّ 

 ؟ رِك األصغرِ ْال ِّ   األكربركِ : ما الفرُق  َ  ال ِّ 3س

 . رِ غَ رِك األصِ يَ  عمى ال ِّ لِ ر الدَّ ذكُ اُ : 4س
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 رشَ ي عَ الد ر ُس الحادِ 
ُر وأَن و   اُعهُ الُكف 

رانِ  ُر ُكف  َُْكِفٌر َِِّصَغرُ   :والُكف   . ُكفٌر ِِّكبَاُر 

بَدرُ   ُة ِّنواٍع:ْهو مخسَ ، ن املِمَّةُيرُِج مِ  :والُكفُر األك 

 :يبِ ذِ ك  ُر الت  ُكف  :  الن وُع األو لُ 

 من زن رن ممام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّ  ليُ  قوَُّ اهلِل تعا : ْالدَّ    

.[68العنعبوت: ] َّ ىن نن  

 يِق:دِ مع الت ص   كبارِ تِ واالس   : ُكفُر اإلباءِ الن وُع الث اني

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي  ُّ ليُ  قوَُّ اهلِل تعا : ْالدَّ     

.[34البقر : ] َّحت  

 ، وهو ُكفُر الَظن :الش ك   رُ ن وُع الث الث: ُكف  ال

 ىن من  خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ ليُ  قوَُّ اهلِل تعا : ْالدَّ     

 ُّ  َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي  ىي  مي خي  حي  جي يه  ىه مه جه  ين

   َّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

.[38 - 35العذف:]  

 :رسالد   إرشاداتُ 

ن ُعاِّم   ًَ  ،ًبٌ عاذِ ساواء ِّكاان معا  تَ  ، مِ ُساْرُ  اهللِ  ِا م اإلمياانِ دَ ْهاو َعا ،اإلميانِ  دُّ ضِ  رُ فِ العُ  *
اِّْ كِ  ،دٌ َساِّْ حَ  ،ِّْ يتعارا ٌ  ،بٌ ًِاْرَ  كي  ا  َ ا ؛ًبعذِ مع  تَ    ِ ادَّ الااا األهاواءِ  ضِ عِ باَ لِا بااعٌ تِّ اِّْ  ،رٌ باِ
 . ةسالَ باع الرِّ عن اتِّ 

  .ن اإلسّلمِ ُر ُيرُِج اإلنساَن مِ ُر األكباَ فِ العُ  *

 منذا: ،مورٍ أُ ًِب  ِ عذِ ُر التَّ فِ ََيُاُ  كُ  *
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 . ِة اهلِل تعا يَّ َجِ ُد َْحدانِ  -1

2-  َِّ  .ٍد التَّعذًُب ِ رِسالِة حم

َْرِفُض  َ  -3 عَ التَّعذًُب  ِالقرآِن   . ة اهللِ ًر

ااااَق النَّاااادِ لااااو عاااارَف اإلنساااااُن ِصاااا * َِّ ْساااامَّ ٍد صاااامَّ  َّ حم ن مِ  ِ ِّن ًاُاااا فَااااضَ   رَ لعنَّااااْ ، اى اهلل عمياااا  
 ِِّب طالب الذي قاَّ:   ِّ َعاِّ النَّ   ثِ ٌر مِ   كافِ َّنَّ ف ؛ تِ سالَ رِ  ِ 

 َِّ َِ مِ   * *ٍد  ْلقد َعِمُِ   أنَّ ِدًَن حم  االرَبَِّة ِدًن ِّدًانِ  رِيِ ن 

ااَِ تَ ْلعنَّااُ  ماااَت مُ   فذااو  ِة اهللِ َر عاان طاَعااباَ عِ تَ ْكااذا لااو اِساا ،راا فِاااَت كااافِ  ،ِ  األصاانامِ بااادَ عِ عاا  ِ سِّ
 . كِا فعَ  يت ميسُ   ،رٌ كافِ 

ْاألفعااَر الفاِسازب عمى املسمِ  * ْتُثارُي  ،دَ  الا  قاد تُفساُد عميا  يتميانَا ُ ا ِّن ََيِاَذَر ال ُّاُبذاِت 
ْالوَ ك نفِسِ  ال ُّ  ِْ عوَك   َس.سا

 :سِئَلةاأل
 ؟ : كا ِّقساُم الُعفرِ 1س

 ؟ عِذًبمَب َياُ  ُكُفر التَّ  : 2س

 . ي ِ لِ ن الُعفِر األكرِب مع الدَّ واٍع مِ ِّن : اذُكر َرّلرَةَ 3س

 ة العرمية:ِر ك اآلًَ فِ ِع العُ وِ  عمى ناَ َُّّ دُ ِة ال  تَ َِ مِ اا حتَ  العَ : َضِع ِطا 4س

.[68العنعبوت: ] َّ ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّ قاَّ تعا :   
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 رشَ اني عَ الد ر ُس الث  
ِر األكبَ   رِ بَقي ُة أنواِع الُكف 

 .اإلعراضِ  رُ ف  ع: كُ ابوع الر  الن  

.[3األحقاف: ] َّخئ حئ جئ يي  ىي ُّ  لي  عمي  قوَّ اهلل تعا : ْالدَّ       

 .فاقِ الن   رُ ف  س: كُ وع الخامِ الن  

َّ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت ُّ  لي  عمياااااا  قااااااوَّ اهلل تعااااااا : ْالاااااادَّ     
 (1) 

 .[3املنافقون: ]
 :رسِ الد   إرشاداتُ 

ْ  ًاَ ُِ مَّ عَ تاَ   ًاَ  ،اإلسّلمِ  ًنِ عن دِ   َ رِ عِ ِّن ًاُ  :معناه اإلعرا ِ  رُ فِ كُ  *   .    ِ َِ عِ   

ْدعاااُها  َماان مَجَاَع رسااوَُّ اهلل  * اا لااك : تبااايت  توِحيااِد اهلل فقاااََّ ِّ ااو ِلاابٍ حولَااُ  ِمااِن قااًرٍا 
ْ  ًقباا  مااا جاااء  اا  ِِّلااذا مَجَِعَتناا َِّىُف ِمااهااذا املوقِااْ . (2)ا ؟   ،: يتعراضاااا عاان اوااقِّ ن ِِّب ِلااٍب ًُساا

 . رِ فِ ُد ِّنواِع العُ حَ ْهو َِّ 

ُِ ذه العِ  َّ  ِ   ِ اإلث،  ْ  تَ أ * زِ ب عمى املسمِ ا يتذا دعاه ِّحَ دٌ  يت  اوقِّ  ِّن ًستَ جِ يبَ  لِ دَ عِ وَ تِ  ، 
 مل خل  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّ  قاء، قاَّ سب ان :   ال َّ سِ فِ ناَ ب لِ جمِ فيَ 

[12 - 9األعمى:] َّ مم خم حم جم يل ىل  

  سااااانِ مِ  ِ  اإلسااااّلمَ  يتنسااااانٌ  رَ ِذااااظِ ِّن ًُ  :، مثاااا رِ ِفااااطااااان العُ يت ِ  اإلسااااّلمِ  هااااو يتظذااااارُ  :فاااااقُ النِّ  *
ْلعاانَّ ي مااع النااامِّ َاااًُْ  ًْاُاان  ِاا مِ     ًُاابَاامِ قاَ  اس،  ْ  يتعّلنُااّلتُ عاا  َصاافَ ناِ     تاَ  ، فَّنَّااعَ رِ ض َ ااغِ بِ اهلل،      
ْهذا هو )سمِ   مُ ِّنَّ   (. فاقِ ر النِّ فِ كُ   ا، 

 
                                           

ِتاَ طُِبعَ  (1) ُِ ْتَ هِ رِ فِ كُ   بِ بَ سَ  ِ  عن اوقِّ  ةا و َ ت حمجُ ا فاارَ موِّبِ عمى قُ  : ًعين   ًن.الدِّ ا  ِ ذِ بِ ّلعُ ا 

 .(4971) رقا  ،«  ًدا ِِّب ِلب تبَّ » سور   : اب ،ص يح البخاري ك كتاب التفسري :(  انظر2)
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  :سِئَلةاأل

 . ليَ  عمي ذكر الدَّ ْاُ ،  مع  ُكِفِر اإلعرا :   ِّ 1س

 . ِثي ، مع التَّ : َعرِّف النِّفاقَ 2س

ْقع في  ِّ و َِلٍَب عندما دعا النَّ 3س  وحيد ؟قًر اا يت  التَّ   ُّ : ما نوُع الُعِفِر الذي 

 : ماذا زُب عمى املسمِا ِّن ًفعَ  يتذا دعاه ِّحٌد يِت  اوقِّ ؟4س

   ْصياُم  عند اهلل ؟ْه  تنفُعُ  صّلتُ  ،: ما عاقبُة املنافِق ؟5س

ْلعنَّ قمَبُ    ً مِ اٌن ًُِظِذُر اإِلسّلَم  مسانِ ِ : يِتنس6س َِّى ؟ُن  اهلل،   ، ماذا ًَُس

 . ليَ  عمى ُكِفِر النِّفاق: اذُِكر الدَّ 7س
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 الث عشررس الث  الد  
ُر األص َغر  الُكف 

ِرُج ِمن المل ِة، وهوالكُ  َغُر ال ُيخ  ُر اأَلص  ُر الند عَ ف   .مِ : ُكف 

 ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ُّ  قول  تعا :  لي  عمي ْالدَّ     

الن  : ] َّيئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
112].  

.[34يت راهيا: ] َّ جه ين ىن من  ُّ ْقول  تعا :         

 :سِ ر  الد   إرشاداتُ 

ااتُ يَ ِِ ِساات تَ دَ رَ نوب الاا  َْ هااو الااذُّ  :ُر األصااغرُ ِفااالعُ  * ْالسُّ ْ  تَ ِفااكُ   ةِ نَّ ذا ك العتاااب    يت  ِاااراا 
 . اهللِ  رِيِ غَ ف  ِ ْاومِ  ،ةَِ عِ ر الناِّ فِ كُ   :مث  ،األكرَب  رِ فِ العُ  دِّ حَ 

ْدَ نِ ُكفُر النِّعِِة ذَ  * ْلعنَّ    ُيِرُِج ِمن اإلسّلمِ ٌب عظيٌا،    .ليٌ  عمى ِقمَِّة يتمياِن صاِحِبِ ، 

 :سِئَلةاأل
 . : َعرِّف الُعِفَر األصغر1س

 ن املمَِّة ؟ُر ُيرُِج مِ : ه  العفُر األصغ2س

ْسمَّ ٍد صمَّ َِّ سالِة حمرِ ن َكذََّب  ِ : مَ 3س  َر ُكِفرَاا ِّكبَاَر ِّم ِِّصَغَر ؟ا ه  َكفَ ى اهلل عمي  
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 رشَ ابع عَ رس الر  الد  

 اُعهُ الن فاُق وأَن و 

ِميي: ،اِديي نفاٌق اعتق :الن فاُق َنوعانِ  َِ  ْنفاٌق َع

:ُة أنَ وهو ِست   ،يُّ قادِ : االعتِ لُ األو    واع 

ْسمَّ سوَِّ صمَّ ًُب الرَّ ذِ عِ تَ  -1  ا.ى اهلل عمي  
 .سوَُّ   الرَّ ًُب  عِض ما جاَء  ِ عذِ تَ  -2

 . سوَِّ  ُاِغُض الرَّ  -3
 .سوَُّ   الرَّ  ُاِغُض  عِض ما جاَء  ِ  -4

ََسرَُّ   ِ  -5
 .سوَِّ ًِن الرَّ فاِ  دِ انِ امل

 .سوَِّ ًِن الرَّ ااِر دِ تِ اِهيَُّة  نِ الَعر  -6

اا ااقنعااوذ  اااهلل ِماا -ار الاادَِّرِك األساافِ  ِماان النااا  ِ ِِّهاا ُة صاااِحُبذا ِماانتَّ فذااذِه األنااواُع السِّ اِق ن ال ِّ
 . - فاقِ ْالنِّ 

:م  وهو خَ  ،: الَعَمليُّ انيالث    سُة أنواع 

  َكَذب.يتذا َحدَّ َ  -1
 . َصا َفَجرَ يتذا ِا -2

 َغَدَر . دَ يتذا عاهَ  -3
 . يتذا اؤتَُِن ِانَ  -4

َمفَ يتذا َْ  -5 ِِ  . َعَد َِّ

نااااِفقآًاااة » :لي  قولااا  ْالااادَّ 
ُ
يتذا َْ ّل رَااا امل يتذا اؤُتِاااَن : يتذا َحااادََّ  َكاااَذَب،  مَاااَف،  ِِ َعاااَد َِّ
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 .(1)« انَ ِ

 .(2)« اَهَد َغَدَر يتذا ع ،َفَجرَ  اَ يتذا ِاصَ » ْك حدًث آِر:

ْتعااا  ِّعماااُ  ْاهللُ  ااى اهلل عمااى ساايِّ ْصاامَّ  ،سااب ان   َِّ ْعمااى آلاا  ْصاا بِ دنا حم ْساامَّ د  يِاا  ا تساامِ   
 . كثرياا 

 :سِ ر  الد   إرشاداتُ 
ِلذا جاَمى اهللُ ِّهَمُ   ِ العُ قو َ ِة ال َّ دِ ًدَ  ِ ، قاَّ  ُْتادَ عَ ِة امل مِ نِ َ ،  َِ ُع  َ  الُعفِ ِر  * النِّ فاُق ز

.[145النساء: ] َّ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جتُّ  سب ان :   

 اِق:النِّف ن ُصَورِ مِ  *

مِاااَق ِماااآدَ  ًَُاااادِّق ِّنَّ  فيِاااا جااااء  ااا ، مثااا : ِّ ا   ساااوَِّ ًُب الرَّ عاااذِ تَ  - ُِ  ، ِّْ ِّنَّ رابٍ ن تُااام 
 َِّ ْسمَّ ياء صمَّ داا ِاَ ُ األنبِ حم ْ و ذلكى اهلل عمي    . نافقاا راا مُ   ًعون كافِ فَّنَّ  ؛ا، 

َ  ِّن ًاُاِبِغَض الاَّاّل، ِّْ َر ُ اِرِب اخلِارِ رَه حترِ عِ ، كأن ًَ  ُاِغُض  عض ما جاَء    الرسوَُّ  -
 ا.ًَُْسبَّذ
عةِ يِق ال َّ طبِ ِم تَ دَ عَ ُ   ِ رَ الفَ  - ِّهِم ِ  رِ اِ نَ  راهَيةْكَ  ،ًر  . اإلسّلِم 

اااايتذا ِّتَااااى املساااامِ  * َِ ْالغَااااذِ الَعااااك  يِّ مِااااِِ فاااااِق العَ ن ِّعِاااااَِّ النِّ ّلا ِمااااُا ع ن     َيِاااارُُج ِمااااِر فَّنَّاااادِ ِب 
ْاقِ اإلسّلم، لعنَّ   . قاديِّ فاِق ا عتِ ٌع ك يتٍث عظيٍا ُيَِ ى ِّن َزُرَُّه ذلك يت  النِّ   

ْالنِّ مَّ ن مِ قاديُّ ُيِرُِج مِ فاُق ا عتِ النِّ  *   .ة اإلسّلممَّ ن مِ فاُق العِميُّ   يرج مِ ة اإلسّلم، 

 :سِئَلةاأل

                                           
ْاه البخاري(  1) ر  رضي اهلل عن ق مِ عّلمات املنافِ  : اب ،كتاب اإلميان  ،ر  (.33 رقا ) ،ن حدًث ِِّب هًر

ْاه البخاااري(  2) ْمسااما كتااااب  اان عِااْر رضااي اهلل عناا  ن حاادًث عبااد اهللة املنااافق ِمااعّلَماا:  اااب ،كتاااب اإلميااان  ،ر  ،
 .با  ِ مُ  ْنِ دُ  ِ  َِّ وِ ن القَ مِ  وءِ ْالسُّ  اِ  ِ الفُ    ِ سانَ ق لِ : ًعين ِّطمَ رجَ . فَ  يان ِااَّ املنافق : اب ،اإلميان
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َِصَّ اهللُ ِّهَ  النِّ 1س  . دًَدِ  ؟فاِق  العقو ِة ال َّ : ِ َ 

 . قاِديِّ  ا عتِ فاقِ د ِّنواَع النِّ : َعدِّ 2س

ِْرِ 3س ُ مآََّ ِد دليّلا مِ : ِّ  . ق َ املنافِ  ن القرآن ًب ِّ

 . فاقِ : اذُِكر  عض ُصوِر النِّ 4س

 . ًرفِ ن اودًِث ال َّ فاِق مِ :   ِّ عّلماِت النِّ 5س

ْالنِّفاِق العَ َق  َ  النِّفاِق ا عتِ رِ : اذُِكر الفَ 6س  . ميِّ َِ قاديِّ 
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 س عشرس الخامِ ر الد  
 المِ اإلس   ضُ واقِ نَ 

 :اِقضَنو  َعَ َر ُ  مِ اإِلِسّل اِقضَ َنو  َِّنَّ  (1) اِعَماِ 
 .اهللِ  اَد ِ ِعب ك ال ِِّركُ : اأَلو لُ 

 مت خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ  : َتعا  قاَّ    

.[48النساء: ] َّ مث هت  

 مث  زث  رث يتىت نت  مت  زت رت يب ىب  نب مب زب  رب ُّ  : عا تَ  قاَّْ     

.[72املا د : ] َّ  نث  

َِن  اهلِل، لَِغرِيِ  الذَِّ حُ  ِمِن ُ ْ    .َقرِبِ لِم ِّْ لِِمِجنِّ  ًَِذَ حُ  َك
نَاا ُ  َجَعاا َ  َماانِ  :الث دداِني اا ُ  اَعَة،ال َّااف ًِسااَأُِلُاِ ْ  ُهاًَااِدُعو  اِ طَ َْساا اهللِ   َاااِ َ ْ   َاياِ  َكَفاارَ   َعمَااِيِذا ًَْاتَاوَكَّ

 .اا يِتمِجاع
ِ رِِك َ  ًَُعفِّرِ   َِ  َمنِ : الث اِلثُ 

ُ
 .َكَفرَ  َمِذَهبَاُذاِ  َص َّحَ  ِّْ ،ُكِفرِِها  ك َ كَّ  ِّْ امل

 :سِ ر  الد   إرشاداتُ 

 جااا ِارِ  راا كاافِ   حِّصابَ  ، يتساّلمُ  طا َ  َ  اإلنساانُ  ذاامَ عَ فاَ  يتذا الا  ماوراألُ  هاي :اإلساّلم ضُ واقِ نَ  *
 .-  اهلل ْالعياذ - ةاملمَّ  نمِ 

 اهللُ  يَ ُعِاا بٍ نِاذَ  اِّعظَا ْهاو ،اهلل صِ ااا ِ َِ  نِما هاو فيِاا اهللِ  ِ  اهللِ  غريِ  ةًَ وِ سِ تَ  هو :كُ رِ ال ِّ  *
 ِّْ يسى،كعِ   ،هغريَ  ِّحداا  اهللِ  مع اإلنسانُ  دَ بُ عِ ًاَ  ِّن: ثال ْمِ  ة،يَّ وهِ أللُ لِ  صٌ قُّ ناَ ْتاَ  ،ةِ يَّ  و ِ مرُّ لِ  اٌ ضِ ْهَ   ، ِ 
اا  ، باادَ العِ  نِماا عاااا وِ ناَ  فَ رِ ِاااًَ  ِّْ ،ةَعاااملّل ِ  نِماا عااا مَ مَ  َِ  اهللِ  رِي غَاالِ  ذرِنااًاَ  ِّْ ،رِبِ َقاامِ لِ  ِّْ نِّ مِجاالِ  ح َ ذِ ًَاا نك

 .تعا 

                                           
 ." ض اإلسّلمنواقِ :" سالة  عنوان( هذه الرِّ 1)
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ااا  اِلاُْسااا ِّباااا ةغارَ ْا ساااتِ  باااورِ القُ  ِّصااا ابِ  عااااءدُ : اينالثاااا ضاقِ الناااا ثااااَّمِ  *  يعوناااوالِ  ةفاعَ ال َّ
 ْ  ،ءِ املارِ  عماى راا طَاَِ  ذااِِ ِّعظَ  قوعااا ُْ  ضِ واقِ النَّا رِ ِّكثَا نِما ضاقِ الناا ْهاذا ،هِ ْعباادِ  اهللِ     طَ سا ِ َْ 

 .اهلل ِ  يت ا   َ وَّ قاُ  ْ  حوَّ

 بٌ ذِّ َعاامُ   ألنَّاا ؛رٌ كااافِ   فذااو اذُ باَ هَ ذِ َماا حَ  َّ َصاا ِّْ هارِ ِفااكُ   ك كَّ َ اا ِّْ امل اارك  ًُعفِّاار   نَماا *
 .ةِ نَّ ْالسُّ  القرآنِ  ِ 

 ؛ةي َ  ِ َصا اإلسّلمَ  فُتالِ  ال  ارفا العُ  بَ ذاهِ مَ  ِّن اإلنسانُ  دَ قِ تَ عِ ًاَ  ِّن :ًِّضاا  واقضالنَّ  نمِ  *
 .ذلك ِ  رفُ عِ يَ فاَ  ، ٌ  اطِ  اإلسّلمَ  ِّنَّ  ًعين هذا ألنَّ 

 :سِئَلةاأل
 ؟ معناها ْما ،؟ اإلسّلم ضواقِ نَ  كا:  1س
 ؟ ةطَ ْاسِ  اهللِ  ْ     ينَ   َ عَ جَ  نمَ  اُ عِ حُ  ما: 2س
 .ذلك عمى لي الدَّ  ذكراُ  ،ك؟رِ ال ِّ  عمى مات نَِ لِ  اهللُ  رفِ غِ ًاَ  ه : 3س
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 عشر سادِ الس   رسالد  
 اإلسالمِ  ضِ واقِ نَ  نمِ 

ارَ  نَّ ِّ اِعتَاَقدَ  َمن :الر اِبع ا ُ   النَّاِ ِّ  َهاِدي َغياِ َِ  ِمان َِِّحَسانُ  َغارِيِهِ  ُحِعااَ  نَّ ِّ ِّْ ،َهِدًِا ِ  ِمان َِِّك
 ِ ِِ ِِ ِ  ىعم اِغي ِ الطَّو  ُحِعاَ  ًُاَفضُِّمونَ  َكالِذًنَ   ،ُحِع  .اِفرٌ ك  ُذوَ ف ،ُحِع

ِِ َ  ْلو ، الرَُّسوَُّ  ِ   ءَ اج ِمَّا اا َ ِيئ َِّ ِاَغضَ  َمنِ  :اِمسُ الخ  .َكَفرَ   ِ ِ ، َع

.[9حمِد: ] َّجغ مع  جع مظ حط مض خض حض ُّ  : تعا  قول  لي ْالدَّ       

 .َكَفرَ   اِ ِ ،ِعق ِّْ اهلِل، َروابِ  ِّْ ، الرَُّسوَِّ  ِدًنِ  ِمن ِ َ ِيءٍ  اِستَاِذ َِّ  َمن: الس اِدسُ 

 ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ُّ   :تَاَعاَ   قَاِولُ ُ  لِي ُ الدَّ ْ     

.[66 - 65التو ة: ] َّ يل  

   
َِن ،- (1) الَعِطفُ ْ  الاَِّرفُ  :ِمِن ُ ْ  - السِِّ رُ  :الس اِبعُ   .َكَفرَ   ِ  ِ  َرِضيَ  ِّْ فَاَعَم ُ  َف

 َّ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ُّ  : تَاَعاَ   قَاِولُ ُ  لِي ُ الدَّ ْ     

.[102البقر :]  

 :سِ ر  الد   إرشاداتُ 

اااتٍ ْنَ   َ وانِ قَاا نِماا رُ َ ااالبَ   عَ َضااَْ  مااا ِّنَّ  دِقااتَ عِ ًاَ  الااذي *  اهلل عاان جاااء امااا  ِّفَضاا نِّحَساا ظًر
 ،ذاُضاناقِ ًُ  امبِ  ِّتى    ؛اهلل يت ا  يتل     ِ  ذادَ  ضىقتَ مُ  يت  دِ قَ ناِ ًاَ     ألنَّ  ؛راا كافِ   دُّ عَ ًاُ    رسولِ  ْعن
 . اهلل يت  قو  ْ  حوَّ ْ 

ااا حتاااررَ  هرَ ِعاااًَ  ِّْ ،ىصااامَّ  ْلاااو ّل الاَّااا جاااوبَ ُْ  هَ ًعااارَ  ِّن: ساخلاااامِ  اقضالناااا مثااااَّ * ِِ  ْلاااو رِ اخل
 .األفعاَِّ  ِّْ األقواَِّ  نمِ  سواء ، سوَّالرَّ     جاء اما  ئاا يِ  َ  ضَ غِ بِ ًاُ  ِّن ِّْ ذا،كَ تَر 

                                           
ْالعَ تِ جَ ِْ رف  عن مَ صَ ِّْ  ،اخلري  ِ عِ ن فِ مِ  صٍ خِ  َ  عِ نِ ب ك مَ بُّ سَ رف: هو التَّ ( الاَّ 1) ِّْ   ِ جُ الرَّ  يبِ ب ك حتبِ بُّ سَ : هو التَّ فُ طِ  . 

 ر. ِ السِّ  ًقِ رِ عن طَ  جِ ِْ يت  ال َّ  املرِّ ِ 
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  ،اإلسااّلم رعا ِ َ اا عضبَ  ِاا ِّْ ،سااوَّالرَّ  ِّْ ، ااالقرآنِ  ذ اءا سااتِ : ادسالسااا اقضالنااا مااةِّمثِ  نِماا *
ف األمر ِّْ ،ّل كالاَّ   فرق ْ  ذلك، ْ وِ  ، كِ ِر تاَ   ِ ألجِ   االرِّ  كتارِ  ِ  ِّْ ،املنعر عن ذيْالنَّ   املعْر
 .َِّ ْاِلامِ  اجلادا     ذلك ك

 ذلاك عماى نااءا ْ ِ  ر،فِ العُ  ِ  ايتليذِ   وارَّ قَ تاَ ًاَ  ِّن  عد  ياطِ ال َّ  ِ  ينونعِ تَ سِ ًَ  األَّنَّ  ؛ارٌ فا كُ   ر  َ السَّ  *
 .اهُ ندَ عِ  ّلجُ لعِ ْا  اِلاْسُ  ايتليذِ  هابالذَّ  مَيرُ 

 :سِئَلةاأل
َِ   ًَ ِِّ رَ  ِّنَّ  دقَ اعتاَ  نمَ  اُ عِ حُ  ما: 1س  ؟  سوَِّ الرَّ  يدِ هَ  نمِ   ُ ِّك
 ؟   ِ ْرسولِ  اهللِ  اِ عِ حُ  عمى اغوتِ الطا  اَ عِ حُ   َ ضَّ فَ  نمَ  اُ عِ حُ  ما: 2س
 . يلِ الدَّ  رِ كِ ذِ  مع ،؟ حاا مامِ  كان  ْلو ًنالدِّ  نمِ  ءٍ يِ  َ  ِ  ِّذ َ تَ اسِ  نمَ  عاحُ  ما: 3س
 ؟ فراا كُ   رُ  ِ السِّ  كان  ملاذا: 4س
 ؟ ملاذا ،؟  رَ  َ السَّ  عند عاجلتُ  ِّن كل زوم ه   ٌ رَ مَ  كِّصا َ  يتذا: 5س
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 رشَ عَ  عابِ الس   رسالد  

 اإلسالمِ  ضِ واقِ نَ  ةي  قِ بَ 

ِ رِِك َ  اَهَر ُ ُمظ: الث اِمنُ 
ُ
ِِ َ  ىعم ُْمعاَْنَاتُاُذا امل ِسِم

ُ
 .امل

     .[51املا د : ] َّ يي  ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين ىن ُّ  : َعاَ  تاَ  قَاِولُ ُ  لِي ُ الدَّ ْ     

ْجُ  ًََسُع ُ  النَّاسِ   َاِعضَ  َِّنَّ  اِعتَاَقدَ  َمن: الت اِسعُ  َِّدٍ  َ رًَِعةِ  عن اخلُُر  . اِفرٌ ك ُذوَ ف  حُمَ

ُِ ُ    تعا  اهللِ  ِدًنِ  عن ا ُ اإِلِعر  :اِشرُ الع َِ ُ  ْ  ًَاتَاَعمَّ  .ِ  ِ  ًَاِع

 مي خي حي جي يهىه مه  جه ين ىن من  خن  حن جن ُّ  :َتعا  قَاِولُ ُ  لِي ُ الدَّ ْ     

.[22السجد : ] َّ   

يعِ  ك فَاِرقَ  ْ  ِعَرهِ   ا يت ،اِ فِ ْاخل ادِّ ْاجل امَِّ اِل    اِقضِ النَّو  هذه مجَِ
ُ
 .(1) امل

طَااار  ًعاااون امااا َِِّعظَااااِ  ِمااان اُْكمُّذااا  ِساااِماِ  فَايَاِنَبغِاااي ،اا ُُْقوعااا ًعاااون امااا َِِّكثَااارِ ْ  ،اا َِ ُِ  اََيِاااَذَره ِّنِ  لِِم
 .نَاِفِس ِ  ىعم اِمِنذ افَ ْيَ 

 .اِ  ِ ِعق َِّلِياِ ْ  َغَضِبِ ، اتِ ُموِجب ِمن  ِاهللِ  نَاُعوذُ 
رِيِ  ىمع اهللُ  َصمَّىْ  ِمِق ِ  َِ ٍد، َِ َِّ  .(2) سمَّاْ  َصِ ِب ِ ْ  آلِ ِ  ىْعم حُمَ

 :رسِ الد   إرشاداتُ 
ْمن ًاَ فِ عَ    ْمُ عاَْ ناَ تُ ذا عمى املسمِ ،  ْمُ ناصَ رِتا،  * مِ ن ِّمثمةِ  النا اقِ ض الثا امن: حمبَّ ة العُ فا ار 

 هاا،رَ عِ مُ  ِّْ ، ا أِّْ تَ مُ  ِّْ ،ّلا جاهِ  ذلك  فاعِ  نًعُ    ما  ،ًنِ ْدِ  هللِ  اا ْا دُ عَ  اذُ مَ ثاِ مِ  ًعون  فَّنَّ  ذلك

                                           
ااطِ   مُ بَاامِ قاَ  لعاانَّ  ،  ِاا قَ طَاانَ فاَ  رِ فِ العُ  ِاا قَ طَاانِ ْه عمااى ِّن ًاَ فااأجربَ  ارٍ فااادي كُ أًِاا ِ  عَ قَااالااذي َْ  خصُ هنااا: ال َّاا هِ رَ عِ ُِ االاا( املااراد  ِ 1)  نٌ ئِ َِ

 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  ُّ  اإلكراه قول  تعاا :  رِ ذِ ْدلي  العُ  ،اإلميانِ  

 .[106]الن  :  َّ يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث

 ". نواقض اإلسّلم ":( انتذ  رسالة2)
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 يهىه مه جه ين ىن منخن حن  جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل  ُّ  : تعا  قاَّ

  .[51املا د : ] َّ يي  ىي مي خي حي جي

ااااًاَ  ِّن لاااا  زاااوم  ِّنَّاااا دَ ِقااااًعتَ  ِّن: عاِسااااالتا  ضِ اقِ النااااا ةمَااااِّمثِ  نِمااا * اااا باااااتالواجِ   عااااضَ  كَ رُ تاِ   ةيَّ رعِ ال َّ
 .اخلِرِ  بِ رِ  ُ كَ   ماتاحملرَّ   عضِ   عِ فِ  ل  زوم ِّْ ،ّل كالاَّ 
 املااارءُ  ًعااون   ِاا الااذي ًنِ الااادِّ  ِّصاا ِ  اِ مُّااعَ تاَ  عاان يُّ مِّااالعُ  اإلعااارا ُ  : اا  املااراد العا اار ضاقِ النااا *

 .ِاا سمِ مُ 
 ذاًَ وِ ِغاااًاُ    حاااىت عميذاااا اسالناااا  َ بِّااانَ ًاُ  ِّن ،ضِ واقِ النَّااا هِ هاااذِ  نِمااا رَ َياااذَ  ِّن ااملسااامِ  عماااى زاااب *
ْن   ْها فيذا واعُ قَ ًاَ  قد األَّنَّ  ؛منذا ءٍ يِ  َ  ك قعوايَ فاَ  يطانال َّ   ريٍ ثِاكَ   نِما دٌ  ااهَ مُ  هاو كِا  ،ً عر
 . اهلل يت ا   َ وَّ قاُ  ْ  حوَّ ْ  ،اإلسّلمَ  يعِ دَّ ًَ  نمَّ 

 :سِئَلةاأل
 :ةي َ  ِ الاَّ  ةاإلجا َ  حت  اا ِطا  عِ ضَ : 1س
 :املسمِ  عمى ذاتُ ناَ عاَْ ْمُ  امل رك   ُ رَ ظاهَ مُ  -
ْهمَ  -ِّ  . جا ِ  -ج .رٌ فِ كُ   -ب  .عر
ْج ع ُ سَ ًَ  اسِ النا   عض ِّنَّ  قادُ اعتِ  - َِّ  ةًعَ رِ  َ  عن اخلر  : دحم
 .رٌ فِ كُ   -ج .مٌ حمرَّ  -ب  . جا ِ  -ِّ
 :فذو ،    َِ عِ ًاَ  ْ   ُِ مَّ عَ تاَ ً   اهللِ  ًنِ دِ  عن  َ ِّعرَ  نمَ  -
 .عمي  ءَ يِ  َ    -ج .كٌ رِ  ِ مُ  -ب  .رٌ كافِ   -ِّ

 ؟  ِ مِ عِ فِ  اِ عِ حُ  فِا  ّلْالاَّ  قوىالتَّ  ِّه ِ  ِّْ  املامِّ  نمِ  رخَ سِ ًَ  يمكمِ مَ  مسع  لو: 2س
 .يتمجا ا  اإلسّلمِ  ضَ واقِ نَ  ذكراُ : 3س



194 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

 ةِ يدَ قِ العَ  في ةٌ ذَ ب  ندُ 

 : َِ  ِ ْتَ 

 . سوَِّ مرَّ لِ  اسمِ امل عمى بَ الواجِ  *

 . سوَّالرَّ  ةِ  ا َ اَ لِ  بَ الواجِ  *

 .عنذا اهلل يَ ضِ رَ  ًندِ ا ِ الرا  مفاءِ مخُ لِ  بَ الواجِ  *

 . انيِّ بِ نَ  جاتِ ِْ  َ لِ  بَ الواجِ  *

ِِ  ةَِّ أل ِ  بُ الواجِ  *  . َ املسم

 .ة ي َ الاَّ  ًثِ األحادِ  نمِ  ةنَّ السُّ  ك دَ رَ َْ  مبا اإلميانِ  جوبُْ  *

 . ُ ذا ُ ْعَ  رِبِ القَ  ياُ عِ نَ  *

 .ةيامَ القِ  مِ وِ ًاَ  ِّحواَِّ  نمِ  *

 .نارٍ  ِّْ ةبنَّ  ةِ مَ باِ القِ  ِّه ِ  نمِ  دٍ ألحَ  اوعاِ  مُ دَ عَ  *
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 رشَ عَ  نامِ الث   رسالد  

  سولِ لر  لِ  ملِ س  المُ  على بُ الواجِ 

 :(1) ةماعَ والجَ  ةِ ن  السُّ  أهلِ  صولِ أُ  نمِ 
 :ومنها ، سولِ الر   قوقِ حُ بِ  يامِ القِ  جوبُ وُ 
 . عِ ِّمجَ  اسِ منا لِ  ةٌ عامَّ   تَ سالَ رِ  ِّنَّ  اا،قا حَ  اهللِ  وَُّ سُ رَ    أنَّ  اإلميانُ  -1

    .[158األعراف: ] َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ُّ  : تعا  قاَّ     

 .هدَ عِ  اَ  ِ َّ نَ  فّل ، َ يِّ بِ النَّ  ِْا َُ  املرسم  دُ يِّ سَ   أنَّ  ِ  قادُ ا عتِ  -2
األح اب: ] َّ مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّ : تعا  قاَّ     
40].  

 .عن  َّنى ما نابُ تِ ْاجِ   ، ِ  رَ مَ َِّ  فيِا  تُ ْطاعَ   تُ حمبَّ  -3

.[7او ر: ] َّجئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّ  : تعا  قول  لي ْالدَّ   

 الا  ِاىظِ العُ  ةفاعَ ال َّا ْهي  ،تِ فاعَ  َ  ِ  يت ا  ةيامَ القِ  ًوم اسالنا     ضىًُاقِ     ِّنَّ  قادا عتِ  -4
 ك نذِ أِ تَ ِساااًَْ   ِ رِ الَعااا حتااا  دجُ ِسااافيَ  يتليااا ، يِذاااتَ نِ تاَ  حاااىتَّ  (2)  ِ ُساااالرُّ  نِمااا مِ  ِ الَعااا ْلاااوُِّ  عنذاااا ىمَّاااخَ تَ ًاَ 

 ." عفَّ  َ تُ  عفَ ْا ِ  ،طَ تُاعِ   ِ ْسَ  ،كسَ ِِّ رَ  عفَ ارِ  ":ْعّل ج َّ  بُّ الرَّ  ل  فيقوَّ ة،فاعَ ال َّ 
 :سِئَلةاأل
َِّ  اهللِ  رسوَِّ لِ  املسما عمى بزِ  ماذا: 1س  ؟  دحم
 .لي الدَّ  ذكراُ  ،؟  سوَّالرَّ   َ سِ رِ ُِّ  نَِ لِ  :2س

                                           
ْاجلِاَعاانَّ السُّاا ( ِّهاا ُ 1) مسااوا ِّهاا َ ِّصااا ا ُ    ُّ ماااا كااان عمياا  النَّاا  ِ ثِاان كااان عمااى مِ ة: هااا َماااة  ا ذِ ِسااااكِ تِ  سِ  ؛ةنَّ السُّاا  ، 

مُْسا   ِّ ة النَّ نَّ سُ ا لِ ذِ باعِ ْاتِّ  ف مَ عوا ما ِّمجع عمي  السَّ بَ ْاتاَّ  ،ًنقوا ك الدِّ رَّ فَ تاَ ْ  ًاَ  ،قِّ عوا عمى اوَ َِ تَ ا اجِ ألَّنَّ  ؛ةوا اجلِاعَ ، 
 احل.الاا 

ْمُ  و ٌ ها: نُ  مِ  ِ و العَ ْلُ ( ُِّ 2) ْعِ يت راهيا  َِّ وسى  حم  ا.ذِ يِ مَ   عَ ّلمُ ْسَ  وات اهللِ مَ د صَ يسى 
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 ؟  يِّ بِ النَّ  ِا  مع  ما: 3س
 ؟   ِّ لمنَّ  كتِ بَّ حمَ  ةُ ّلمَ عَ  ما: 4س
 ؟  ِ سُ الرُّ  نمِ  مِ  ِ العَ  وْلُ ُِّ  عنذا ىخمَّ ًتَ  ال  فاعةال َّ  ما: 5س



197 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

 رشَ عَ  عاسِ الت   رسالد  

  سولِ الر   ةِ حابَ صَ لِ  بُ الواجِ 

 :ةماعَ والجَ  ةِ ن  السُّ  أهل صولِ أُ  نمِ 
ٌَّ عُ  اذُ مَّ كُ   رامَ العِ  ةَ  ا َ الاَّ  ِّنَّ  -1  .د
 .فاقٌ ْنِ  رٌ فِ كُ   ذاضُ غِ ْ اُ  ،يتميانٌ  ًنٌ دِ  اذُ تاَ حمبَّ  ألنَّ  ؛ سوَّالرَّ  ِّص ابِ  ةُ حمبَّ  -2
 .ِلا غفارُ تِ ْا سِ  ،عنذا يضِّ رَ التاَّ  -3
اااااا قاااااادتِ اعِ  -4 َِ  ةِ مَّااااااألُ   ُ َضااااااِّفِ  اَِّّنَّ  ّل الاَّاااااا عمياااااا  قولاااااا  ك  اهللِ  ساااااوَّر   ِ ذادَ َ اااااا ِ  هاااااااريُ ْ
 .ىاألذَ  ِ  ِلا  ِ رُّ عَ ْالتاَّ  اذِ بِّ سَ  عن َّنى ،(1)« قرين اسِ النا  رُ ياِ َِ  »:ّلمْالسَّ 
 جم  يل  ىل  مل  خل  ُّ   : ايتِواَّنِ  نمِ  اذُ قَ باَ سَ  نَِ لِ  امل من  ُحبَّ  فُ اِ ًَ  تعا  اهلل قاَّ

 خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم
.[10او ر: ] َّ   

بااا ماا هَ ذَ  دٍ   ُِّحُ ثِ مِ  قَ فَ ا لو ِّناِ كُ ِّحدَ  ن ِّص اِب، فَّنَّ داا مِ وا ِّحَ بُّ سُ   تَ  »: اهلل رسوَّ ْقاَّ
ْ  نَ هِ دِ ِّحَ  ك ُمدَّ رَ ِّدِ   .(2)«  يفَ اِ ا 

 .  ِ   ِ َِ ْالعَ  ًنِ الدِّ  اِ ذِ فاَ  ك اذِ تِ ًقَ رِ طَ  باعُ اتِّ  -5
 
 

                                           
ااا1) ْمساااما ك  (2652) اارقا  ،  ً ااذد عمااى  اااذاد  جااور يتذا ُِّ ااذد :ذادات،  اااب( ِِّرجاا  البخاااري ك كتاااب ال َّ  ،

ن حادًث عباداهلل مِ  (2533) رقا  ،فض  الا ا ة ث الذًن ًموَّنا ث الذًن ًموَّنا :كتاب فضا   الا ا ة،  اب
  ن مسعود رضي اهلل عن .

 اااارقا  ،« لاااو كنااا  متخاااذاا ِمااايّلا  »:قاااوَّ النااا   :،  ااااباب فضاااا   ِّصااا اب النااا  ( ِِّرجااا  البخااااري ك كتااا2)
ْمسما ك كتاب فضا   الا ا ة،  اب(3673) فظ ْالمَّ  (،2541) رقا  ،حترر سب الا ا ة رضي اهلل عنذا :، 
 ل .
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 :سِئَلةاأل
 ؟  اهلل رسوَِّ  ة ا َ اَ لِ  ااملسمِ  عمى زب ماذا: 1س
 :ًأيت فيِا  يحالاَّ  اجلواب اِّ: 2س
 . سوَّالرَّ  ِّص ابِ  ةحمبَّ  -
 (. )     ةْاجلِاعَ  ةنَّ السُّ  ِّه  صوَِّ ُِّ  نمِ  ِّص ٌ  -ِّ

ْ اتِ  نمِ  ندْبٌ مَ  -ب  (. )       املند
ْهٌ مَ  -ج ْهاتِ  نمِ  عر  (. )       املعر
 :ةَ  ا َ الاَّ  ِّنَّ  دقِ تَ عِ ًاَ  املسماُ  -
 (. )       فقط بِ رَ العَ   ُ ِّفضَ  -ِّ

 (. )       فقط ةعَّ مَ  ِّه ِ   ُ ِّفضَ  -ب
 (. )        ةمَّ األُ   ُ ِّفضَ  -ج
 مباااذا ، ؟مِااعِ فِ  اُ ِعااحُ  فِااا  اهلل رسااوَّ ِّصاا اب نِماا ِّحااداا  بُّ ُسااًَ  ِّحااداا  مسعاا  لااو: 3س

 ؟   ُ اَ نِ تاَ 
 .ةِ  ا َ الاَّ  بِّ سَ  عن ذيالنَّ  عمى ةنَّ ْالسُّ  العتاب نمِ  لي الدَّ  كرِذ اُ : 4س
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 شرونالعِ  رسد  ال

 عنهم اللُ  يَ ضِ رَ  يندِ اشِ الر   لفاءِ لخَ لِ  بالواجِ 

 :ةماعَ والجَ  ةن  السُّ  أهل صولِ أُ  نمِ 
  عاار ِّ او: ْهاا،  سااوَّالرَّ  فاا ِ َْ   عاد ةَ اخلّلفَاا والَّاوَ تاَ  الاذًن ةُ َعاااألر اَ  اُها دًنَ اِ االرا  اخلمفااءَ  نَّ ِّ
ق حفص ِّ و ًق،دِّ الاِّ   رضاي طالاب ِِّب  ن ْعميا  ان،عفا   ن ْعثِان اب،اخلطا   ن عِر الفاْر
 :منذا ،قوقٌ حُ  ةِ مَّ األُ  عمى ِلا ْزب ِّمجع ، عنذا اهلل

 .عنذا يضِ ْالَّّ  ذاُحبُّ  -1
ااا عميااا  جَ رَ دَ  كِاااا  ة،ْاخلّلفَااا ةيَّ مِ َضااااألفِ  بَ ِساااحَ  ذايبُ رتِ تَااا -2  ث  عااار، ِِّب تقااادر نِمااا فمَ السَّ
 .ِّمجع  عنذا اهلل رضي عميا  ث عثِان، ث عِر،
  ا ة؛الاَّاا مجيااع عمااى ّل ِ الاَّاا ك لاا   اهللِ  سااوَِّ رَ  درِقااتاَ لِ  عناا ؛ اهلل رضااي  عاار ِِّب ردِ ِقاافتاَ 

َِ خِ تَ مُ   ُ نِ لو كُ  »: قول ْلِ  َِ يّلا  ُتَّ مِ ذاا  ِِ  ،يّلا مِ ذت ِّ ا  عر   .(1)«  ي ْصاحِ ْلعن ِّ
 عن ؛ اهلل ضير  عثِانَ  رْتقدِ  ل ، عن  اهلل رضي  عر ِِّب تقدرلِ  عن ؛ اهلل رضي عِر ْتقدر

 .عمي  هِ رِ اِ عَ  ِّه  يتمجاعِ   مِ ضِ فَ لِ  عن ؛ اهلل رضي عمي ْتقدر ل ، ورىال ُّ  ِّه ِ  تقدرلِ 
  نَّ ُساااا  ِ عُ يِ عمَااافَ  »:قولااا  ك  اااذلك  ساااوَّالرَّ  رَ َِّمااا كِاااا    ًِااادِ هَ  ماااع ذاًِ ِّبااادِ  األِاااذُ  -3
 .(2)« ذِ واجِ النَّ وا عميذا  ِ ضا عَ  ، ِّ ًن املذدِ دِ ا ِ الرا  ة اخلمفاءِ نَّ ْسُ 

                                           
 .(3656)رقا  «ِميّلا ذاا خِ تَّ لو كن  مُ  »:قوَّ الن   :،  اب( ِِّرج  البخاري ك كتاب فضا   ِّص اب الن  1)

ْد ك كتاااااب الساااانة2) ّمااااذي ك كتاااااب العمااااا،  اااااب(4607)رقااااا  ،( ِِّرجاااا  ِّ ااااو دا ْال ة نَّ السُّاااامااااا جاااااء ك األِااااذ  ِ  :، 
ْقااااَّ ِّ اااو عيساااى:(2676) ااارقا  ،نااااب البااادعْاجتِ  ْا ااان ماجااا  ك ْالمَّ "، هاااذا حااادًث حسااان صااا يح  "،  فاااظ لااا ، 

ْالنَّ (127، 4/126)ِّمحااد ك املسااند  (42) اارقا  ، اادًن املذاادً اة اخلمفاااء الرا باااع ساانَّ اتِّ  :املقدمااة،  اااب ذ: واِجاا. 
 .رِ مِ األَ  ِ  ِساكِ تِ ا سِ   ِ دَّ ك  ِ   ُ ثَ ْهذا مَ  ،ابِ ال   عد النا  األضراسُ  :ْهي ،ذمجع ناجِ 
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 :سِئَلةاأل
 ؟ ةيَّ مِ األفضَ  حيث نمِ  ذايبُ رتِ تَ  ْما، ؟ًنا دالرا  اخلمفاءَ اذِكر : 1س
ِِ : 2س  :صا النَّ   ِّك
ْسُ نَّ سُ فعميعا  ِ  »: قاَّ  .« 000000000000000  ِّ املذدِ  000000000000000ة نَّ   
 ؟ ًنا دِ الرا  : ما الواجب عمينا  اه اخلمفاءِ 3س
 ؟ ة رضي اهلل عنذا ا َ   الاَّ ر ِّفضَ : ملاذا كان ِّ و  ع4س
ِِ  اُ عِ : ما حُ 5س  لي .الدَّ  رِ كِ عنذا، مع ذِ اهلل ًن رضي دِ ا ِ الرا  ِّبدي اخلمفاءِ  ذِ األ
  ِ مِاعِ فِ  اُ ِعاا ادًن رضاي اهلل عانذا. فِاا حُ الرا  ن اخلمفااءِ ِّحاداا ِما بُّ ُسا: لو مسع  ِّحداا ًَ 6س

 ؟   ُ اَ نِ مباذا تاَ  ،؟
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 شرونوالعِ  يالحادِ  رسالد  

  ناي  بِ نَ  جاتِ و  زَ لِ  بُ الواجِ 

 :ةماعَ والجَ  ةن  السُّ  أهلِ  صولِ أُ  نمِ 
 َّ   حس جس ُّ : تعاااااااا  قااااااااَّ ،(1)  نِ املااااااا مِ  ياااااااعِ مجَِ  ذااااااااتُ مَّ ُِّ   ناساااااااولِ رَ  جااااااااتِْ مَ  نَّ ِّ
  [.6: ح اب]األ

   :نذامِ  ،قوقٌ حُ  ةِ مَّ األُ  عمى ِلنَّ  ْزبُ 
 .نَّ ذُ ناِ عَ  يضِ ْالَّّ  نَّ ذُ تاُ حمبَّ  -1

 ىث نث مث  زث ُّ  : تعا  قاَّ كِا  ،وءٍ سُ   ِّ كُ   نمِ  ُمرباآتٌ  راتٌ ذَّ طَ مُ  َِّّننَّ  قادُ تِ اع -2    

[.33: ح اب]األ َّ اك  يق ىق يف ىف يث  

 .ِّمجع  عنذنَّ  اهلل رضي الادًق  ن   ةْعا ِ  د،مِ ًِ وَ ُِ   ن  ِدزة نَّ ذُ مُ ِّفضَ 
مااد  ناا  ِدزااة افأمااا ْجاااتِ  ََِّّّْ  فذااي ًِو   تِ رَ َاااْنَ  ، تِ رسااالَ  ِ  نآَماا نَماا ََِّّّْ ،  سااوَّالرَّ  م

ْ دِ  مجيع ْمنذا ، تِ رَ ْآمَ   .ةيَّ طِ بِ القِ  ًةمارِ  نمِ   فَّنَّ  ؛يت راهيا يت ا  هِّ
 عِ بِ َساا قِ وِ فَااا نِماا ِّ رَّ املبَااافذااي  عنذِااا اهلل رضااي  عاار ِِّب ًقدِّ الاِّاا  ناا  ةًقَ دِّ الاِّاا ةَ ااعا ِ  اِّمااا
ْات  ة ا َ الاَّا رِ ِّكثَا نِما كانا ْ  غريهاا،  ٍ َِّ امارَ  واافِ  ك يحِ الاوَ   اهلل رساوَِّ  عماى ََّ  َ ناَ  ْما ،مسا

ِّحعاِم ال ورِ مُ ُِّ  عن وَّناسألُ ًَ رضي اهلل عنذا  ة ا َ الاَّ  ْكان ،ًنِ الدِّ  ك ذاا قِ ْفِ  ِاا مِ عِ   . َّرِِع 

                                           
ااة رمحاا  اهلل ك ماد املعاااد ( 1) اا ":(1/114)قاااَّ ا اان قاايا اجلوًم ِِ ن ًقسااا ماانذن ِّْ كااا ،عٍ ِسااتااوك عاان تِ    ّلف ِّنَّااْ  

ِّما ثَ لِ  نب  نا  ج اا،  ًْم ْحفاة  ن  عِر،  ة  نا  يَّ ِة هناد  نا  ِِّب ِّمياة، ْصافِ سامَ  ِان: عا  ة  ن  الادًق، 
ْميِونة  ن  اوار ، ْسَ  ِّم حبيبة رممة  ن  ِِّب سفيان،  اة  نا  اواار  دَ وِ ُحيي  ن ِِّطب،  ًر ْجًو    نا  ممعاة، 

 ." املاطمقية رضي اهلل عنذن ِّمجع 
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 :سِئَلةاأل
 .سوَّ الرَّ  ْجاتِ  َ ب لِ : ما الواجِ 1س
 ؟ ن األذىمِ  عٍ وِ ناَ  يِّ أَ  ِ  ِلنَّ   َ رَّ عَ ِّْ تاَ  ،سوَّ الرَّ  ْجاتِ مَ  بَّ ن سَ مَ  اُ عِ : ما حُ 2س
ُِ ِدزَ  فاتِ ذكر  عض صِ : اُ 3س  د رضي اهلل عنذا.مِ ًِ وَ ة  ن  
ْعن ِّ ِ دِّ ة  ن  الاِّ  َ عا ِ  فاتِ ذكر  عض صِ : اُ 4س  يذا.ًق رضي اهلل عنذا 
مباذا تاَ ؟  مِ عِ فِ  اُ عِ فِا حُ ،   ِّ النَّ  ْجاتِ يتحدى مَ  بُّ سُ : لو مسع  ِّحداا ًَ 5س ؟    ُ َاانِ ، 
 ؟ ن ك مفُ قِ وِ ْما مَ 
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 شروناني والعِ رس الث  الد  

 ينَ مِ سلِ ة المُ م  ألئِ  بُ الواجِ 

 ة:ماعَ والجَ  ةِ ن  السُّ  أهلِ  صولِ ن أُ مِ 
ااا -1 اااأل ِ  ةُ اَعاااْالطا  عُ ِِ السَّ ْفااااجِ هِ رِّ املسااامِ ،  َاااا ةِ َِّ ْا مبعِااااا، ماااا   ًاااأمُ هِ رِ ا      ، فَّنَّاااة اهللِ يَ ر
 ق.ة اخلالِ يَ اِ عِ ك مَ  ملخموقٍ  ةَ طاعَ 

[.59: لنساءا] َّهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّ   : قاَّ تعا        

ااا ااملسااامِ  املااارءِ  عماااى »:ْقااااَّ رساااوَّ اهلل   رًُااا مَ  ِّن يت ا  ه،رِ َْكااا بَّ َِّحااا يِاااافِ  اعاااةْالطا  ِعالسَّ
 .(1) « ةطاعَ  ْ  عَ مسَِ  فّل ةٍ يَ اِ مبعِ  رَ ُِّمِ  فَّن ة،يَ اِ مبعِ 

َِ  اوجِّ  ةُ يتقامَ  -2  .معذا اهللِ  ي ِ بِ سَ  ك ْاجلذادِ  عِ ْاجُل
ْجِ  مدَ عَ  -3 ِِ     َنِ الفِ   ِ يترارَ  ةِ قَ الُفرِ  نمِ  ذلك ك ِالِ  عميذا اخلر  . َ املسم
 :سِئَلةاأل
 ؟ اهِ ِّمرِ  لِّ وَ : ماذا زب عمى املسمِ  لِ 1س
ْجُ 2س يتن كان فاجِ  رِ مِ َِّ  لِّ عمى َْ  : ملاذا   زوم اخلر  ؟ راا املسمِ  
 لي .الدَّ  رِ كِ مع ذِ  ،؟ يةاِ عِ ر مبمَ يتذا َِّ  رِ األمِ  لِّ ة َْ : ه  زوم طاعَ 3س

                                           
ْالطا السَّا :البخااري ك كتااب األحعاام،  ااب ( ِِّرجا 1) ْمساما ك  (7144) ارقا  ،اعاة لمماام ماا   تعان معاايةِع   ،

حترميذاااا ك املعاااية :كتاااب اإلماااار ،  اااب ن فااظ لااا  ِماااْالمَّ  (،1839) ااارقا  ،ْجاااوب طاعااة األماااراء ك غاااري معاااية 
 حدًث ا ن عِر رضي اهلل عنذِا.
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 شرونث والعِ الِ رس الث  الد  

 ةِ حيحَ يث الص  ن األحادِ ة مِ ن  في السُّ  دَ رَ ما وَ بِ  اإليمانِ  جوبُ وُ 

 ة:ماعَ والجَ  ةِ ن  السُّ  أهلِ  صولِ ن أُ مِ 
اااااا دَ رَ مااااااا َْ   ِّ ُعاااااا ِ  اإلميااااااانُ    ، سااااااوَِّ ة عاااااان الرَّ ة املنقولَااااااي َ  ِ ًااااااث الاَّاااااان األحادِ ِماااااا ةِ نَّ ك السُّ
 .ةِ يامَ القِ  ِّحواَِّ  ، ِ ذا ِ ْعَ  رِبِ القَ  ياِ عِ ْنَ  ،ةاعَ السَّ  ِّ راطِ  ،ْاملعراجِ  ك اإلسراءِ الوارَِد  ًث كاألحادِ 
 :عراجُ والمِ  راءُ اإلس  

 ّلا.يِ س عمى الرُباق لَ املقدِ   ِ يِ ة يت   اَ عَّ ن مَ مِ   سوَِّ الرَّ  : ذهابُ اإلسراءُ 
ااا  عميااا  الاَّااا ةِ بَ  ِ ُاااا ِ    ِّ النَّااا عودُ : ُصاااراجُ عِ ِِ االااا اااجرًب ْالسَّ اااّل   اااّلم يت  السَّ ث  ،ةعَ ا ِ ِاء السا

 .ةِ مَ ياِ ة ك تمك المَّ عَّ   يت  مَ تُ دَ وِ عَ 
ْفياا :ِااافِ تاَ  دَ رَ ْقااد َْ    اهللِ  رسااوََّ  ِّنَّ  »ي  ذلااك ك حاادًث ِّنااس  اان مالااك رضااي اهلل عناا  

 يت    ِااا جَ ُعاااِر  ث ،ركعتااا  فيااا  ىْصااامَّ  داملساااجِ  فااادِ  ساملقااادِ   ِيااا اَ  ِّتاااى حاااىت  بَاااكِ َر فاَ  اقِ الربُ  ِااا ُِّيت
ااا ااا جَ  حتَ فِ تاَ فاِسااا ،ِاءالسَّ ااا ْجِ   اهللِ  ساااوَُّ رَ  عدَ َْصااا ِلِاااا، حُفاااتِ فاَ  رًب ااا رًب ااا ِواتِ السَّ  غَ مَاااْ اَ  بع،السَّ
ِِ  واتمَ الاَّ  عمي   ضَ ْفُرِ  ذى،تَ املنِ   َ رَ دِ سِ   سوَُّ الرَّ   .(1) «  ِ تِ مَ ياِ لَ  نمِ  عادَ  ث ،ساخل

 . تِ وَّ باُ ناُ  قِ دِ صِ  عمى ةلَّ األدِ  نْمِ ،    اتِ عجِ مُ  نمِ  ْاملعراج اإلسراء  *

 :سِئَلةاأل
 طأ فيِا ًأيت:يح اخلَ  ِ اِ مع تَ  ،ِّْ )ِطأ( ،)صح( : ِّجب  ا1س
 (. )   سِ املقدِ   ِ يِ ة يت   اَ عَّ ن مَ مِ  سوَّ ة الرَّ مَ حِ هو رِ  :املعراجُ  -

                                           
ْمسااما ك كتاااب (3207) ارقا  ،ذكاار املّل عاة صااموات اهلل عماايذا :حي،  ااب( ِِّرجا  البخاااري ك كتااب  اادء الااو 1)  ،

ْفر  الاموات اإلسراء  رسوَّ اهلل  :اإلميان،  اب ْالربُ  (162) رقا  ،يت  السِوات،  ة اق: دا َّ ك حدًث طًو . 
اا ٌ ِّ اايض طَ  ْن الباَ  اوِااارِ  قَ وِ فَااا ،ًو ااظِ عَ   ٌ رَ جَ ى: َ ااَذاااملنتاَ   رَ دِ  . ِساارفِااذااى طَ تَ نِ ه عنااد مُ رَ حااافِ  عُ َضااًَ  ، ِغااْد َِ ِاء ة ك السَّااي

ِِ   َ لِ األَّْ  اُ مِ ذي يتليذا عِ تَ نِ ا عة، ًاَ السا  ْ  ًاَ ْاآل  اها.عدا تَ ًرن 
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ْاجلِاَعاانَّ ِّهاا  السُّاا صااوَِّ ن ُِّ ِماا - ًااث ن ِّحادِ ِماا اهلل  عاان رسااوَِّ  دَ رَ مااا َْ   ِّ ُعاا ِ  اإلميااانُ  :ةة 
 (. )         .ةي َ  ِ صَ 

ْالسَّ عمي  الاَّ  جرًب َ  ةِ بَ  ِ اُ  ِ    ِّ النَّ  عودُ هو صُ  :اإلسراء -  ة.عَ ا ِ ِاء السا ّلم يت  السَّ ّل  
          ( .) 
ْاملعراج2س  ؟ : ما مع  اإلسراء 
ْاملعراج دَ 3س    ذلك.. ا رَ سوَّ الرَّ   ِ وَّ باُ عمى ناُ  ي ٌ لِ : ك اإلسراء 
 ؟ ذلك َُّّ دُ ًَ  ّلمَ ْعَ ، ؟ ّل   الاَّ : مىت فُرضِ 4س
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 شرونع والعِ ابِ رس الر  الد  

 هُ ذابُ وعَ  رِ ب  القَ  يمُ عِ نَ 

 .  ِ يِّ بِ ْنَ  ، ِ ًنِ ْدِ  ، ِ  ِّ عن رَ  هِ ربِِ ك قاَ  نَ يتذا ُدفِ   ِ يِّ َِ اال  اَُّ سُ  :ْهي ،رِبِ القَ  ةِ نَ تاِ فِ  ِ  اإلميانُ  *

ْهو يتما  ِ ذا ِ ْعَ  رِبِ القَ  ياِ عِ نَ  ِ  اإلميانُ  *  .ارِ النا  رِ ن ُحفَ مِ   ٌ رَ ة، ِّْ ُحفِ اجلنَّ  ًا ِ ن رِ مِ  ةٌ ضَ ِْ ا رَ ، 

 عَ ُْضِ  يتذا دَ بِ العَ  يتنَّ  »قاَّ:  اهللِ  رسوََّ  ِّنَّ  القرب ك حدًث ِّنس  ي  ِّحواَِّ اِ فِ تاَ  دَ رَ َْ  *
  مااا: قااو نِ فيَ   دانِااعِ قِ ياُ فاَ  (1) عااانمَ مَ  ِّتاااه -اعاااِلِ نِ  عَ ِر قَااا عَِ ِساايَ لَ   يتنَّاا -  ِّصاا ا ُ  عناا   َّ وَ ْتَااا قااربهِ  ك

َِّ  ؟  ِ جُ الرَّ  هذا ك تقوَّ كن   قااَّفيُ .  ساولُ ْرَ  اهللِ  عبادُ   ِّنَّا دِّ اذَ : فيقاوَّ ناملا مِ  افأما  ؟  دحمل
 قُ املنافِ  اِّما  ،- يعاا مجَِ  اهافريَ  - ةاجلنَّ  نمِ  عداا قِ مَ    ِ  اهللُ  كلَ دَ ِّ ِ  قد ،ارالنا  نمِ  كدِ عَ قِ مَ  يت  رانظُ : ل 

 اس،الناا  ولُاقُ ًاَ  ما ِّقوَُّ  كن ُ   ي،ِّدرِ   : فيقوَّ ؟  ِ جُ الرَّ  هذا ك تقوَّ كن َ   ما: ل  قاَّفيُ  رْالعافِ 
 يا ِ مِ ًَ  نَما ذاعُ َِ ِساًَ  ةا  َ يِ َصا يحاِ فيَ ، ةا  َ رِ ضَ  ًدٍ دِ حَ  نمِ  قَ مبطارِ  برَ ًُْضِ   ،يِ مَ تاَ  ْ   َ ًِ رَ دَ   : قاَّفيُ 
 .(2) « ِ ِ مَ قَ الثاَّ  غري

ااعِ ْنَ  رِبِ الَقاا عااذابِ  ِ  نمِ  ِ ًاُاا ِّن ااملساامِ  عمااى بُ ِزاا ْلااذا ِِ  ِاااحينَ  املااوتِ   عااد ِااالِ  دَّ عِ تَ ِسااًَ  ِّن ، ي
 .حالِ الاا   مُ َِ عَ  يت ا   عُ فَ ناِ ًاَ  ْ  ، ِّص ا ُ   ِّهمُ   كَ َر تاَ  قد هِ ربِِ قاَ  ك يداا حِ َْ  قىبِ ًاَ 

 :سِئَلةاأل
 ؟ رِبِ القَ  ةِ نَ تاِ فِ : ما املراد  ِ 1س
 ؟ هربِِ ك قاَ  عَ يتذا ُْضِ   ُ جُ ن الرَّ  َ : مب مُيتَ 2س

                                           
ْها مُ 1) ار    ريٌ عِ ْنَ  رٌ عَ نِ (   ِّمرقاان ِّساودان عاانمَ مَ  ِّتااه  امليِّا ربَ قُا يتذا »:قااَّ: قااَّ رساوَّ اهلل  كِا ك حدًث ِِّب هًر

اا ،املنعاار :هاألحاادِ  قاااًَُّ  َِ ّمااذي ِِّرجاا  « عااريالنَّ  :رِ ْاآل   اارقا ،القاارب عااذاب ك جاااء مااا : اااب اجلنااا  ، كتاااب  ك ال
 ." غًرب حسن حدًث ":عيسى ِّ و ْقاَّ. (71)

ْمسما ك كتااب اجلناة ْالمَّ  (،1374)ما جاء ك عذاب القرب  رقا  :( ِِّرج  البخاري ك كتاب اجلنا  ،  اب2) فظ ل ، 
 .(2870) رقا  ،عمي  ارِ ْالنا  ةِ ن اجلنَّ مِ   ِ امليِّ  دِ عَ قِ   مَ رِ عَ  :ْنعيِذا،  اب
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 ؟ هربِِ ك قاَ   َ ن يتذا ُسئِ واب امل مِ : ما جَ 3س
 ؟ هربِِ ك قاَ   َ يتذا ُسئِ  قِ ِّْ املنافِ  رِ افِ واب الع: ما جَ 4س
ُِ : ماذا ًنبغي لِ 5س  ؟ رِبِ القَ  ذابِ ن عَ و مِ جُ نِ  ًاَ   حىتَّ عَ فِ ن ِّن ًاَ  مِ م

 رب يئ ىئنئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ  : قاَّ تعا : 6س    

ْالِعرَب وا ِ الفَ  ضَ عِ ذكر  اَ اُ  [.27: يت راهيا] َّ  رت يب ىب  نب مبزب ن هذه اآلًة. مِ د   
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 شرونس والعِ رس الخامِ الد  

 ةِ يامَ القِ  مِ و  يدَ  ن أحوالِ مِ 

  فااريا نذاا ماا جااء ك حادًث حذًفاة  ان ِّسايد الغِ مِ  ،ري ٌ ثِاكَ   ّلمااتٌ عَ  ةِ اعَ يام السا ق قِ بِ سِ ًَ 
ْ ان ناَ    ُّ ع النَّ مَ قاَّ: اطَّ  ْنتَا ماا »ر فقااَّ:ذاكَ تَاعمينا   يتَّناا »:قااَّ ة،اعَ الساا ركُ ذِ نَا: قاالوا « ذكر

ااا ًعاااين - تقاااوم لااان  ،اَّجا ْالااادَّ  ،ِانالااادُّ : منذاااا فاااذكر ،آًااااتٍ  رَ ِ اااعَ  ذاااامَ باِ قاَ  اِْ رَ تَاااا حاااىتَّ  - اعةالسا
اا مااوعْطُ  ،ةا َّااْالدا   وجأجُ ًَْاا ،ّلمْالسَّاا ّل الاَّاا عمياا  ماارر ا اان يسااىعِ َّ  ُ ْناُاا ،ِّباااغرِ مَ  نِماا ِسِ ال َّ
َِ  ،قِ امل اارِ  ِ  فِسااَِ : سااوفٍ ُِ  ّلرااةْرَ ، جأجوُ َْماا َِ  ،بِ املغرِ  ِاا فِسااْ اا ب،رَ الَعاا  ِ ًاارَ ب ِ  فِسااْ ِِ  رْآ

 .(1) « اهِ رِ حم َ  يت  اسَ النا  دُ رُ طِ تَ  نِ َِ اليَ  نمِ  جُ ُترُ  نارٌ  ذلك
ِِ   لِ األَّْ  اذُ يعَ مجِ  األمواتَ  اهللُ  ثَ عَ  اَ  ةيامَ القِ   قامَ  فَّذا  .ًنرِ ْاآل
  مساع ِّنَّا اهلل  ن ُِّنايس  ذا كِا جاء ذلك ك حدًث عبدينَ ي  قضِ ًَْ  بادَ العِ  اهللُ  رُ  ُ ث َيَِ 

؟ قااَّ: لايس معذاا  ْماا  ُاِذِااا  ِااا، قمناا:ُغار ا  ُاذِ  را ا ُعا ةِ ياَماالقِ  مَ وِ ًَاا اسُ ر النااَُي َ  »ًقوَّ:   َّ النَّ 
ْ  ًا نااا الاادَّ ك، ِّن قَاااُرَب: ِّنااا املمِاا  َمااعُ َِ ِساان  َاُعااَد كِااا ًَ   َمااعُ َِ ِسااًَ  تٍ وِ َاااا  ِ ًذِ نااادِ ، ث ًُ ءٌ يِ َ اا ان، 
ْ   ِّقاا  مِ حىتَّ  قي ة حَ اجلنَّ  ن ِّه ِ مِ  دٍ حَ ِّْل  عند  ارَ النا   َ ُِ دِ ار ِّن ًَ النا  ن ِّه ِ مِ  دٍ حَ ي ألَ غِ بَ نِ ًاَ  نا ، 
ناا ،  ِّقاااا  مِ حااىتَّ  قُّ ه َحااعناادَ  ارِ النااا ن ِّهاا ِ ِماا دٍ ألَحاا ةَ اجلنَّاا  َ ُِ دِ ة ِّن ًَاااجلنَّاا ن ِّهاا ِ ِماا دٍ غااي ألَحاابَ نِ ًاَ 

اااطِ  المَّ حاااىتَّ  يتّناااا نَااا ،ةَِ  ناتِ اوَسااا؟ قااااَّ:  ِ  ِااااا ذِ  ا  اُ رِ ُغااا ُعااارا ا   َّ َْجااا عااا َّ  يت اهللَ أِ قااااَّ، قمناااا: كياااف 
 .(2)« ئاتِ يِّ ْالسَّ 

                                           
ِّ ااراط الساااعة،  اااب1) ، (2901)حاادًث رقااا  ،ك اآلًااات الاا  تعااون قباا  الساااعة :( ِِّرجاا  مسااما ك كتاااب الفاان 

ُِ  ِانٌ ِان قي : دُ ْالدُّ  ُِ  ،ارفا فاس العُ نِ أَ ذ  ِ ًأ جاَّ: هاو ة. الدَّ اعَ السا  امِ يقِ  بَ رِ ًْعون قاُ  ِم،كاة ال ُّ ئَ يِ ذَ من  كَ  نَ ذ امل مِ ًْأ
اا رٌ اب كااافِ كااذا    ٌ ُجاارَ  ِِ ًَْاار ال َّ ياارج ك آ ااًِاادَ   عمااى ًَ َيُااا ،ةيَّاا و ِ عي الرُّ دَّ مااان  َِ  اسن الناااِماا ريٌ ثِاا  كَ  ِاا رُّ تَاااغِ فياَ  ، ٌ ق كثااريَ وارِ   
ْالسَّ م  عيسى  ن مرر عمي  الاَّ تُ قِ ث ًاَ  ،وف ك األر ِ طُ ًَْ  ،عوهبِ تَّ ًْاَ  ْالدا ّل    ياامِ قِ  بَ رِ قُاا ذاا اهللُ جُ ة يرِ هي دا َّا ة:ا َّ ّلم. 

ااااا  يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث ُّ قااااااَّ اهلل تعاااااا  عنذاااااا:  ،اعةالسَّ

 [.82النِ :] َّ مل

ْاه اإلماام ِّمحااد 2) ْاواااكا ك املسااتدرك ك كتاااب التفساري،  اااب(3/495)( ر . (2/438)تفسااري سااور  حااا املاا من  :، 
== 
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ظمومُ  ىعطَ ًُ   أن ًعون بادِ العِ     ااصُ القِ 
َ
 ناتٌ َساحَ  ل  ًعن   فَّذا ،ا ِِ الظا  سناتِ حَ  نمِ  امل

 ِِ ظُمومِ  ئاتِ يِّ سَ  نمِ  ذَ ُِّ
َ
 . ِ االظا  عمى  عَ ضِ وُ فاَ  امل

 :سِئَلةاأل
 : ِّكِ  ما ًأيت:1س

فااذكر:  ،آًاااتٍ   اارَ ذااا عَ ْا قبمَ رَ حااىت تَااا -اعة ًعااين السااا -يتَّنااا لاان تقااوم  »:قاااَّ رسااوَّ اهلل 
ْالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااادَّ الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااادا   000000000000000 000000000000000 000000000000000اَّ ْ جا ِان 

000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 

000000000000000 ». 
 ؟ ةيامَ اس ًوم القِ ر النا  كيف َُي َ :   ِّ 2س
 ؟ األمواتَ  اهللُ  : مىت ًبعثُ 3س
 ؟ نٌ ًِ ِّْ دَ  ةٌ َِ مَ ظِ مَ  دٍ ن كان عمي  ألحَ مَ  ةَ   اجلنَّ ُِ دِ : مىت ًَ 4س
 ؟ نٌ ًِ ِّْ دَ  ةٌ َِ مَ ظِ مَ  دٍ ن كان عمي  ألحَ مَ  ارَ   النا ُِ دِ : مىت ًَ 5س
 ؟ اَّجا ن الدَّ مِ   سوَُّ الرَّ  ر: ملاذا حذَّ 6س

                                           
== 

ْاوااكِ ن: القاِضااًا . الادَ  َ تاونِ ر ا: غاري تَِ ُغا جماامِ ي  ي قاِضااْالتَّ  اااصِ ن ا قتِ نا  ِماعِّ مَ عماى ِّعِااِلا. ِّقاا : ُِّ  اسِ ي الناااا 
 . ِ جِ ة عمى الوَ  َ رِ ة: الضَّ َِ طِ عن . المَّ 
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 رشَ عَ  سادِ الس   رسالد  

 نار   أو ة  ن  جَ بِ  ةِ لَ بد  القِ  أهلِ  نمِ  د  ألحَ  مِ ك  الحُ  مُ دَ عَ 

 :ةماعَ والجَ  ةِ ن  السُّ  أهلِ  صولِ أُ  نمِ 

ااالِ  يت ا  ناااارٍ  ِّْ ةٍ بنَّااا ةِ مَاااباِ القِ  ِّهااا ِ  نِمااا دٍ ألَحااا عِ طِاااالقَ  مُ دَ َعااا *   ااا  ؛ اااذلك   ي النَّااا لااا  دذِ َ ااا نَِ
 .قابَ العِ  بِ نِ ذِ ُِ اال عمى ْيافون، وابَ الثَّ  نِ سِ  ِ ُِ مِ لِ  ونَ رجُ ًَ 

    ساوََّ الرَّ  ألنَّ  ؛يدِمذاَسا  أنَّا ِ  مُ جنا ِ  ناافَّنَّ  ةاجلنَّ  ه ِ ِّ نمِ    أنَّ   سوَُّ الرَّ  ل  دذِ  َ  نمَ  *
ْنب َّ ُِ االا  ُ رَ َ االعَ  : اذلك  ساوَُّ الرَّ  ِلا دذِ  َ  نْمَّ  اِلوى، عن قطِ نِ ًاَ   ، عار ِّ او: ْهاا ،ةاجلنَّا ِ  ر

 ْسااعيد ،اصْقااا ِِّب  اان ْسااعد ،امالعاوا   اان  ريْالاا ا  ،اهلل عبااد  ان ْطم ااة ،ْعماايا  ،ْعثِااان ،ْعِار
ااد  اان  اهلل رضاااي اجلاارا   ااان عااامر عبيااد  ِّ اااو ،عااوف  اان الااارمحن ْعبااد ،نفيااا   اان عِااْر  ااان ًم

 .عنذا

 فقااد عنذِااا، اهلل رضااي ْاوساا  اوساان: مثاا  ،ة اجلنَّاا هاا  ء لغااريِ   سااوَُّ الرَّ  دذِ َ اا ْقااد *
ْاوساا  َساا »: قاااَّ   ِِّاارب الااذي حمااان  اان ةعاَ ااْعُ  .(1)« ةاجلنَّاا ِّهاا ِ  بابِ دا َ اايِّ اوساان 
 .(2) ذابٍ عَ  ْ  سابٍ حِ  ّل ِ  ةاجلنَّ  ًدِمون الذًن ِّلفاا   بعِ السَّ  نمِ   ِّنَّ 

 .ارِ النا  ِّه ِ  نمِ   نَّ ِّ كَّ  َ    اإلسّلم ِ   ِ مساعِ   عد رِ فِ العُ  عمى ماتَ  الذي رالعافِ  *

 :سِئَلةاأل
 لاا  دذَ ِ ااًَ    سااوَُّ ْالرَّ  ،ارِ النااا ِّْ ةِ اجلنَّاا ِّهاا ِ  نِماا  ِّنَّاا دٍ ألَحاا اَ َيُعاا ِّن اٍ ملساامِ  زااوم هاا : 1س

 ؟ ذلك ِ 

                                           
ّماااذي ك كتااااب املناقاااب،  ااااب1) ْاوسااا  :( ِِّرجااا  ال ّماااذي:(3768)رقاااا  ،مناقاااب اوسااان  ْقااااَّ ِّ اااو عيساااى ال  ،" 

 ." حدًث حسن ص يح

ْمساما ك كتاااب (6541)رقااا  ،ًاادِ  اجلناة ساابعون ِّلفااا  غااري حسااب :  البخاااري ك كتااب الرقاااق،  ااب( ِِّرجا2)  ،
 .(216)رقا  ،ذابْ  عَ  ة  غري حسابٍ ن املسمِ  اجلنَّ وا ف مِ لي  عمى دِوَّ طَ الدَّ  :اإلميان،  اب
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  ُِ اًَا ااِ لَا ْهاو ،ارِ النَّا ِّها ِ  نِما  ِّنَّا اإلسّلمِ  عن  ِ مساعِ   عد رٍ عافِ لِ  اَ عَ َيُِ  ِّن زومُ  ه : 2س
 ؟ دعِ  اَ 

 ؟   اهَ  عمينا زب فِاذا، ةاجلنَّ  ِّه ِ  نمِ   ِّنَّ  دٍ ألحَ   َُّ سو الرَّ  دذِ  َ  يتذا: 3س
 .ةاجلنَّ  ِ  ًنَ رِ املب َّ   ِ رَ  َ العَ  ِّمساءَ  ددِّ عَ : 4س
 


